
 Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie świadomości własnego ciała. 

                        

                                                                              

                             

- Wirujący bączek – dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach. 

- Chowamy się – w siadzie, przyciągają kolana do głowy, chowa głowę; rozprostowuje się do pozycji 

leżącej. 

- Gorąca podłoga – bieg z wysokim unoszeniem kolan. 

- Na szczudłach – chodzenie na sztywnych nogach. 

- Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciskają wszystkie części ciała w podłogę. 

- Przez tunel – uczestnicy ustawiają się jedno za drugim w rozkroku, (jeśli liczba uczestników jest 

niewystarczająca, możemy wykorzystać elementy domowe np.  krzesło, suszarkę na pranie, wysoki 

stolik), tworząc tunel między nogami. Ostatni uczestnik przemieszcza się na czworakach pomiędzy 

przeszkodami, do przodu, i staje na przodzie. Zabawę powtarzamy. 



- Pogoń na kolanach – uczestnicy dobierają się parami, jedna osoba ucieka na kolanach, a druga je 

goni. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról. 

- Przesuwamy partnera – jedna osoba z pary leży przodem, druga osoba – poprzez chwycenie go za 

nadgarstki – stara się je przesunąć; potem zamieniają się miejscami. 

- Uczestnicy w leżeniu tyłem; jeden uczestnik z pary chwyta partnera za kostki nóg i stara się go 

przesunąć; potem zamieniają się miejscami. 

- Prowadzę Cię – jedna osoba zamyka oczy, druga staje zwrócona twarzą do niego i podaje mu ręce; 

prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach, a ono się temu poddaje. Potem 

zamieniają się rolami. 

- Przekładamy naleśnik – jedno dziecko w leżeniu na brzuchu, przylega do podłoża; partner próbuje 

przewrócić je na drugą stronę; potem zamieniają się miejscami. 

- Wstajemy razem – uczestnicy siedzą tyłem do siebie, złączeni plecami; próbują razem wstać, nie 

odrywając się od siebie. 

- Ćwiczymy razem – uczestnicy tworzą koło wiązane, trzymają się za ręce; przykucają, a potem 

podnoszą się do wspięcia na palce i wracają do pozycji wyjściowej. 
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