
                      ĆWICZENIA ORIENTACJI W SCHEMACIE CIAŁA 

 

1. Dotykanie prawej i lewej strony ciała dziecka z użyciem określeń: prawa i lewa strona 

  

2. Zabawy  związane z pokazywaniem prawej ręki, lewej ręki, prawej nogi, lewej nogi.  

Należy przygotować  dwie frotki lub dwie wstążeczki do oznaczenia ręki i nogi dziecka.  

Mówimy dziecku:  „To jest lewa strona, po lewej stronie masz serce. Żebyś o tym pamiętał 

założę ci na lewą rękę frotkę. To jest lewa ręka - podnieś do góry lewą rękę. Załóż frotkę na 

lewą nogę” – dziecko samodzielnie lub z pomocą zakłada frotkę w okolicę kostki. To jest 

lewa noga, tupnij lewą nogą. 

- Podnieś do góry rękę, na której nie masz frotki. To jest ręka prawa. 

- Tupnij nogą, na której nie ma frotki . To jest noga prawa. 

- Złap prawą ręką za prawą kostkę. 

- Złap lewą ręką za lewą kostkę. 

 

Zabawa „Niedźwiadek” 

Lewa łapka – (pokazujemy lewą rękę) 

Prawa łapka – (pokazujemy prawą rękę) 

Ja jestem niedźwiadek – (wskazujemy siebie) 

Lewa nóżka – (pokazujemy lewą nogę) 

Prawa nóżka – (pokazujemy prawą nogę) 

A to jest mój zadek – (wypinamy pupę i klepiemy się po niej ) 

Lubię miodek, kocham miodek – (głaszczemy się po brzuchu) 

Podbieram go pszczółkom – (robimy gest rękami w powietrzu jakbyśmy coś zabierali) 

Lewą łapką – (pokazujemy lewą rękę) 

Prawą łapką – (pokazujemy prawą rękę) 

Albo ciągnę rurką – (robimy rurkę przy ustach i ruszamy palcami) 

 

Zabawa „Prawa noga, lewa noga” 

Tu prawą mam nogę, tu lewą nogę mam, 

jak umiem podskoczyć, pokażę ja wam. 

Tak skaczę i skaczę przez cały długi dzień. 

Tu prawe kolano, a tu lewe mam, 

jak umiem je zginać, pokażę ja wam. 

Tak zginam i zginam przez cały długi dzień. 

Tu prawe mam ramię, tu lewe ramię mam, 

jak umiem nim ruszać, pokażę ja wam. 

Tak ruszam i ruszam przez cały długi dzień. 

Tu prawy mam łokieć, tu lewy łokieć mam, 

jak umiem go zginać, pokażę ja wam. 

Tak zginam i zginam przez cały długi dzień. 

Tu prawe oko mam, tu lewe oko mam, 

Jak mrugać potrafię, pokażę ja wam. 

Tak mrugam i mrugam, przez cały długi dzień. 

 

 3. Naprzemienne dotykanie np. lewa dłoń - prawe kolano, prawa dłoń - lewe kolano, prawa 

dłoń - lewy łokieć, lewa dłoń - prawy łokieć, lewa dłoń - prawe ucho, prawa dłoń - lewe ucho 

prawa dłoń - lewa stopa, itd. (najłatwiej ćwiczenia naprzemienne wykonywać w pozycji 

leżącej).         

                                                                                             Opracowała: Barbara Mazur 



 


