
Ćwiczenia w zakresie  

motoryki dużej 

 
1. Łapanie na ósemce 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wszędzie, ale lepiej na zewnątrz 

Rekwizyty: 

 Kreda do malowania po chodniku, kolorowa taśma do zabawy 

wewnątrz; 

 Woreczki z grochem lub kolorowe piłki; 

 Duży kosz 

Sposób zabawy (poziom pierwszy): 

 Jeśli zabawa toczy się na dworze, kolorową kredą narysuj na 

chodniku lub asfalcie ósemkę o długości około 3 metrów; 

 Jeśli bawisz się w jakimś pomieszczeniu, z kolorowej taśmy wyklej 

ósemkę o długości około 3 metrów; 

 Najpierw dziecko chodzi po ósemce (upewnij się, że robi to dobrze, 

czyli przechodzi przez środek na drugą pętlę); 

 Gdy dziecko nauczy się poruszać po ósemce, niech chodząc, patrzy 

cały czas na ciebie, a w rękach trzyma kosz. Zacznij rzucać w jego 

kierunku woreczkami, a dziecko niech łapie je do kosza. 

Sposób zabawy (poziom drugi): 

 Gdy dziecko zrozumie zasady gry, możesz zacząć szybciej rzucać 

woreczkami, a nawet rzucać dwoma naraz. Złapanie ich będzie 

stanowić niemałe wyzwanie. Możesz również na jednym końcu 

ósemki ustawić kosz, do którego dziecko, chodząc, będzie wrzucać 

woreczki; 

 Gra stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy na jednym końcu 

ósemki narysujesz lub przykleisz dużą literę „X” w ten sposób 

oznaczysz miejsce, z którego dziecko będzie musiało odrzucać 

woreczki w twoja stronę. Twój podopieczny może również 

maszerować lub idąc, dotykać prawą ręką lewego kolana i lewą ręką 

prawego kolana; 

 Aby zwiększyć trudność, włącz muzykę. Gdy ją włączysz, dziecko 

powinno się zatrzymać; 



 Można również kazać dziecku wypowiedzieć nazwę koloru 

woreczka, który właśnie leci w jego kierunku. 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Integracja zmysłu wzroku i równowagi – chodzenie po ósemce przy 

jednoczesnym śledzeniu wzrokiem woreczków wymaga od dziecka 

równoczesnego przetwarzania i integracji bodźca wzrokowego oraz 

bodźca stymulującego zmysł równowagi; 

 Koordynacja ruchowa – łapanie woreczka wymaga koordynacji 

ruchowej oraz integracji zmysłów wzroku i równowagi; 

 Bodziec słuchowy i integracja słuchowa – jeśli włączysz muzykę, 

informacja słuchowa w połączeniu z informacją dla zmysłów 

równowagi i wzroku będzie w jeszcze większym stopniu pobudzać 

układ nerwowy. 

 

2. Skorupa żółwia 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wewnątrz 

Rekwizyty: 

 Poszewka na poduszkę; 

 Woreczki z grochem (zacznij od sześciu i dodawaj kolejne w 

zależności od siły dziecka); 

 Przeszkody: różne przedmioty, krzesła, poduszki, sofa; 

 Różnokolorowe taśmy 

Sposób zabawy (poziom pierwszy): 

 Włóż woreczki do poszewki i zaszyj ją, tworząc w ten sposób 

„skorupę żółwia”; 

 Kiedy dziecko zajmie pozycję na czworakach, połóż „skorupę” na 

jego plecach; 

 Zbuduj tor przeszkód z różnych przedmiotów; 

 Dziecko musi ominąć wszystkie przeszkody, nie gubiąc przy tym 

„skorupy” 

Sposób zabawy (poziom drugi): 

 Za pomocą różnokolorowych taśm wytycz w pomieszczeniu ścieżki, 

które się ze sobą przecinają; 

 Niech dziecko wybierze kolor taśmy; 

 Zasady zabawy są takie same jak na poziomie pierwszym, ale 

dziecko musi zostać na ścieżce określonego koloru ( w razie 



konieczności przyklej mu na rękę kropkę w danym kolorze) 

Jaki jest cel tej zabawy?  

 Planowanie motoryczne – podczas tej zabawy do planowania 

motorycznego dziecko wykorzystuje wskazówki płynące  bodźców 

wzrokowych i proprioreceptory; 

 Wzmacnianie kończyn górnych – czołganie się z obciążeniem na 

plecach pomaga zwiększyć siłę obręczy barkowej i stabilność; 

 Koordynacja wzrokowo-ruchowa – chodzenie po wyznaczonej linii 

wymaga koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 Rozwój mięśni dłoni – głęboki nacisk podczas chodzenia na 

czworakach pomaga w rozwoju łuków dłoni; 

 Świadomość własnego ciała – chodzenie na czworakach zapewnia 

bodźce proprioreceptywne , które zwiększają świadomość ciała. 


