
Zabawy ruchowe dla dzieci w wieku 

przedszkolnym 

ZABAWY RUCHOWE 

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest aktywność ruchowa. 

Szczególnego znaczenia nabiera we wczesnym okresie życia. Dla 

dzieci właściwie użyty i dozowany ruch: 

• Łagodzi przebieg procesów rozwojowych; 

• Zwiększa odporność fizjologiczną; 

• Koryguje wady postawy; 

• Kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. 

W sferze psychicznej i społecznej pomaga uzyskać szereg cech 

niezbędnych w życiu dorosłego człowieka, takich jak: 

• Równowaga emocjonalna; 

• Odporność na stresy; 

• Umiejętność psychicznej adaptacji do zmieniających się 

warunków; 

• Kształtuje poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania 

wytrwałość w pokonywaniu trudności; 

• Sprzyja przyswajaniu norm społecznych. 

  



Badania specjalistów wykazały, że w okresie przedszkolnym następuje 

rozwój sprawności ruchowych. Dziecko w tym okresie może osiągnąć 

wysoki poziom sprawności ruchowej, wystarczy, że będzie poddawane 

systematycznym ćwiczeniom, odpowiednim dla jego rozwoju. Warto 

jednak pamiętać, że muszą one odpowiadać naturalnym 

zainteresowaniom i potrzebom dziecka. W wieku przedszkolnym 

ruchy u naszych pociech stają się bardziej precyzyjne, ekonomiczne  

i celowe. Dziecko w tym wieku, z jednej strony charakteryzuje się 

dużą ruchliwością, z drugiej strony szybko się wyczerpuje i męczy , 

wymagając chwili wypoczynku. Zmęczenie jednak ustępuje szybko      

i dziecko od nowa gotowe jest podjęcia dalszego ruchu. 

Jeżeli od wieku przedszkolnego wykształcimy u dziecka nawyk 

codziennej aktywności fizycznej wytworzymy w nim potrzebę 

aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co prawdopodobnie 

będzie kontynuowane w dorosłym życiu. Nie możemy zapomnieć , że 

szybko postępujący rozwój organizmu dziecka w wieku przedszkolnym 

wymaga i potrzebuje szczególnie dużo ruchu. W tym przypadku 

bardzo pomocne są zabawy. Dzieci niejednokrotnie z własnej 

inicjatywy opanowują podstawowe formy biegu, skoki, wspinanie się, 

pełzanie, rzucanie,, chwytanie, toczenie przesuwanie, utrzymywanie 

równowagi. Dostarczają one dziecku nowych wrażeń i ruchu, 

kształtują jego intelekt i sprawności psychofizyczne, wyrabiają wolę  

i silnie oddziałująca jego życie emocjonalne. 



Czym skutkuje brak ruchu u dzieci? 

To, że ruch jest niezwykle ważny dla rozwoju i zdrowia dziecka już 

wiemy. Jeśli my i nasze dzieci nie będziemy się ruszać , to prędzej 

czy później dopadną nas: nadciśnienie, cukrzyca, nadwaga, która 

coraz dotkliwiej dotyka małych, a nawet nowotwory. A zatem 

wykorzystajmy naturalne upodobanie najmłodszych do rywalizacji       

i dajmy im , jak najwięcej okazji do ruchu, szczególnie na świeżym 

powietrzu. 

Jest wiele zabaw ruchowych, w które możecie bawić się ze swoimi 

pociechami w domu. 

ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI- PROPOZYCJE 

Zestaw nr 1- zabawy ruchowe z rodziną 

• Raz, dwa, trzy- Baba Jaga patrzy. Jedna osoba to Baba Jaga. 

Stoi tyłem do pozostałych i woła „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga 

patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na 

słowo „patrzy” Baba Jaga się odwraca. Kto nie zdołał się 

zatrzymać w bezruchu, wraca na start, a kto dotknie Baby  

Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

• Ciuciubabka- Dziecko, które jest ciuciubabką stoi w środku koła 

z zawiązanymi oczami. Dzieci śpiewają piosenkę, a ciuciubabka 

próbuje złapać dziecko. Zmiana ról. 



• Kolory- Zabawa z piłką. Prowadząca osoba rzuca piłkę do dziecka 

wymieniając różne kolory. Dziecko stara się złapać i odrzucić 

piłkę. Jednak nie może złapać piłki, gdy usłyszy kolor „czarny”. 

 Jeśli złapie piłkę to zmieniacie się rolami. 

Zestaw nr  2- skoki mniejsze i większe 

• Skoki przez drabinkę- wykonaj drabinkę, np. z gazety. 

Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie 

na podłodze na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na 

sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

• Skoki przez linkę- to ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu 

równowagi. Do tej zabawy potrzebna jest linka, którą musisz 

zamontować na wysokości dostosowanej dla dziecka (25-30cm). 

• Kto wyżej- Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, 

a dzieci podchodzą i kolejno (jeśli jedno dziecko w domu to ma 

trzy próby) podchodzą z wyciągniętą rączką do góry, w miejscu 

podskakują najwyżej jak potrafią. Wszystkie wyniki muszą być 

zaznaczone. Dziecko może poprawiać swój wynik każdego dnia. 

• Spacerek- puść dzieciom muzykę i rzucaj im różne 

polecenia: zbieramy grzyby, gonimy motyle, wspinamy się na 

drzewo, czołgamy się w niskim tunelu itp. Dzieci naśladują 

proponowane czynności. 

  



Zestaw nr 3- Zabawy z piłką 

• Jaś- dwie osoby stojące naprzeciw siebie rzucają do siebie piłką 

(balonem). Trzecia osoba ustawia się twarzą do rzucającego i 

próbuje przechwycić piłkę (dorosły bawi się na kolanach, 

wyrównując tym wzrost i szanse dzieci). Kto przechwyci piłkę 

ten wymienia rzucającego. 

• Podawanie piłki- dzieci stoją tyłem do siebie w rozkroku (para). 

Podają sobie piłkę dołem między nogami, potem górą. Doskonałe 

ćwiczenie ze skłonami i wyprostem. 

• Celowanie- ustawiamy na środku pokoju dużą piłkę. Metr od niej 

zaznaczamy linię ( wstążką, linijką), zza której dziecko rzuca w 

piłkę małą piłeczką, tak by piłka zmieniła położenie. Po kilku 

trafnych rzutach zwiększamy dystans. 

• Rzuty w dal- dzieci stają na wyznaczonej linii. Rzucają 

bezpiecznym przedmiotem (mała poduszeczka, zwinięta w kulkę 

skarpetka) jak najdalej potrafią. Zapisujemy wyniki. Każdego 

dnia poprawiamy wynik po spożyciu pożywnego i zdrowego 

posiłku. Zachęcamy do zjadania warzyw i owoców. 

Zestaw nr 4- zabawy na muskuły 

• Przeciąganki- dzieci ustawiają się naprzeciwko siebie, 

zaznaczamy linię na środku, zawodnicy chwytają się za ręce, na 



sygnał próbują się przeciągnąć za wyznaczoną linię. Możemy dać 

dzieciom do trzymania ręcznik. 

• Za łokcie- dzieci stoją tyłem do siebie, ramiona mają złączone    

w łokciach. Usiłują przeciągnąć partnera na swoją stronę. 

• Klapsy- dzieci chwytają się tymi samymi, czyli np. lewymi i 

prawymi ramionami, a drugimi usiłują klepnąć swojego partnera 

w pośladek. Zobaczycie, ile będzie przy tym śmiechu. 

• Naleśnik- zawijamy się wzajemnie w naleśnik, czyli w kocyk.       

I odkręcamy. Wyzwaniem dla dziecka będzie zawinięcie rodzica. 

Zestaw nr 5- tory przeszkód 

• Kto szybciej- ustawiamy na drodze dziecka różne przedmioty 

(kosz na śmieci, krzesło, duże zabawki, pudła). Prezentujecie 

dziecku, jak ma pokonać tor przeszkód. Miej ze sobą stoper. 

Mierzymy dziecku, dzieciom czas pokonania toru. Możecie 

zmieniać ustawienie przeszkód. A dziecko może poprawiać swój 

rekord. 

• Slalom- klasyczna zabawa polegająca na mijaniu zygzakiem 

rozstawionych kijków (zabawek). Możemy mierzyć czas. 

• Tunele- naciągamy koc (duży ręcznik) nisko nad podłogą. Dziecko 

musi się przeczołgać, przepełznąć pod nim. Dla odmiany kładzie 

się na plecach i odpycha stopami, by przejść pod kocem, który 

trzymacie nieco wyżej. 



• Szybkie nakrętki (dawna zabawa w  kapsle)- wspólnie 

wyznaczamy tor o szerokości około 10 cm, wyznaczamy linię 

startu i mety.  Mazakiem kreślimy swój wymyślony znak na 

wnętrzu nakrętki.  Ustawiamy nakrętki (zawodników) na starcie 

i poruszamy nimi poprzez pstryczek, paluszkami, według 

ustalonej kolejności. Wygrywa ten, kto pierwszy przekroczy 

linię mety. 

Zestaw nr 6- zabawy ruchowe z opowieścią 

• Pająk i muchy- dzieci biegają swobodnie, naśladują gestami        

i dźwiękiem muchy. Na zawołanie „pająk!” zastygają w bezruchu. 

Osoba pełniąca funkcję pająka wychodzi na spacer pomiędzy 

uczestnikami, uważnie obserwuje czy ktoś się nie poruszył.     

Ten kto nie wytrzymał, zabierany jest do „sieci”. Pozostałe 

muszki poruszają się ponownie do następnego polowania pająka. 

Zmiana ról. 

• Dzieci do domu- dzieci na spacer- przybory: skakanki, wstążki 

bądź wełna do wyznaczenia domku na podłodze. Na zawołanie 

„dzieci na spacer” wszyscy rozbiegają się po pokoju. Mogą 

tańczyć przy muzyce. Podczas pauzy wołamy „dzieci do domu”. 

Wówczas dziecko jak najszybciej stara się dotrzeć do swojego 

domku, po czym przybiera określoną przez prowadzącego 

pozycję, np. siada po turecku. Po chwili ponownie zapraszamy na 



spacerek. Role mogą się zmieniać zgodnie z waszym 

upodobaniem. 

• Wycieczka rowerowa- opowiadamy dziecku, jak to szykujemy 

się na wycieczkę z biwakiem. Dziecko naśladuje wszystkie 

czynności, o których mówimy, np. pakujemy jedzonko do plecaka, 

wsiadamy na rower, jedziemy wolno, szybko, pod górę, robimy 

ostre zakręty, pompujemy koło, zakładamy łańcuch, rozkładamy 

się na biwaku, bawimy się w…itp.) Puśćcie wodzy fantazji. 

• Malowanka na plecach- zabawa w parach. Malujemy sobie na 

plecach różne przedmioty i zgadujemy co to jest, najlepsze są 

proste formy. Zaczynamy od prostych, jak piłka, kwiatek, fala, 

dom, potem możemy spróbować trudniejszych, jak bałwan, 

samochód. 

• Jaką jestem zabawką?- Dziecko wypowiada się na temat 

ulubionej zabawki, może dodatkowo włączyć gesty (bądź samymi 

gestami). A my zgadujemy co to jest. 

 Udanych zabaw! 

Ps. Spróbujcie modyfikować zabawy, by zbyt szybko nie znudziły się 

waszym bystrym i wspaniałym dzieciom. 

 


