
GIMNASTYKA DLA MAŁYCH I DUŻYCH – METODA P. DENNISONA 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do wspólnych ćwiczeń. 

 

1. Rytmizacja – rytmiczne, naprzemienne dotykanie ręką prawą i lewą poszczególnych 

części ciała: pięta, kolano, dłoń, ucho, oko, głowa.  

Prawa ręka pokazuje części ciała po lewej stronie, a lewa po prawej – rytmicznie 

na zmianę (pięta – pięta, kolano – kolano, klaśnij – klaśnij: raz przy prawym uchu, 

raz przy lewym, ucho – ucho, oko – oko, głowa – głowa: dotykamy z boku nad 

uchem).  

 

2. Ruchy naprzemienne: 

 

a. Dotykanie dłonią do kolana – prawa ręka lewa noga i odwrotnie na stojąco. 

b. Dotykanie łokciem do kolana na stojąco – prawa ręka lewa noga i odwrotnie. 

c. Dotykanie dłonią do kolana – prawa ręka lewa noga i odwrotnie na leżąco. 

d. Dotykanie łokciem do kolana na leżąco – prawa ręka lewa noga i odwrotnie. 

e. Dotykanie na zmianę prawą i lewą ręką do kolana, a następnie prawą i lewą ręką 

do stopy z tyłu. 

 

3. Zabawa „Pajacyki” – nogi wykonują skok zwarto – rozkroczny (czyli ruch rozkrok – 

złączyć, rozkrok – złączyć), a ręce klaśnięcie nad głową i dotknięcie nogi z boku 

po opuszczeniu rąk. Pamiętamy, że nogi i ręce pracują jednocześnie.  

 

4. Zabawa „Noga – broda, noga – nos…” – rytmiczne dotykanie najpierw prawą, potem 

lewą ręką poszczególnych części ciała. Stajemy w lekkim rozkroku. Jedną rękę 

podnosimy wyprostowaną do góry, palce szeroko, a drugą ręką dotykamy rytmicznie 

poszczególnych części ciała nie patrząc na nie: noga – broda, noga – nos, noga – 

pierwszy palec; noga – broda, noga – nos, noga – drugi palec; noga – broda, noga – 

nos, noga – trzeci palec; noga – broda, noga – nos, noga – czwarty palec; noga –

broda, noga – nos, noga – piąty palec. Następnie zamieniamy ręce.  

 

5. Zabawa „Bączki” – wirowanie wokół własnej osi na siedząco z podkulonymi nogami. 

 

6. Zabawa „Kulki” – zgniatanie i rozprostowywanie jednocześnie prawą i lewą ręką 

kartek (dla młodszych lub mniej sprawnych dzieci zgniatanie kartek jedną, 

a następnie drugą ręką na zmianę – kartki mogą być mniejsze). 

 

7. Zabawa „Celuj w okienko” – rzuty do celu przygotowanymi w poprzednim ćwiczeniu 

papierowymi kulkami. 

 


