
Domowe zabawy ruchowe 

 

Poniżej proponujemy różne zabawy ruchowe, których realizacja nie wymaga 

wielu rekwizytów a daje dużo radości dzieciom i satysfakcji rodzicom. A zatem 

miłej zabawy 

Mały czarodziej 

Dziecko jest czarodziejem. Rzuca zaklęcie: „Czary mary zamień się w żabę” i 

zamieniamy się w żabę. Skaczemy i wołamy: „Kum, kum!” 

Role mogą się odwrócić i wtedy my wydajemy czarodziejskie polecenia. 

Jak szumi wiatr… 

Opowiadamy dziecku historyjkę, w której mowa o wielu dźwiękach, np. „Pada 

deszczyk i wieje silny wiatr. Nagle słychać tętent końskich kopyt i przejeżdżający 

pociąg”. Dziecko ma za zadanie naśladować wspomniane odgłosy: deszczu, 

końskich kopyt itd.  

Mały reżyser 

Potrzebne będą: różne pluszowe zabawki oraz koc i dwa stołki 

Zestawiamy razem stołki i przykrywamy je kocem. To będzie scena, na której 

dziecko zaimprowizuje przedstawienie. Rodzic może mu pomagać z 

wymyśleniem fabuły. Wystarczy najprostsza historia. Przykładowo: Królik 

spotyka na spacerze misia. Miś się skarży, że boli go łapka. Królik postanawia 

pomóc znaleźć doktora. Przychodzi piesek lekarz, który zagląda misiowi do oka, 

ucha i bada jego łapkę. Podaje lekarstwo i niedźwiadek wkrótce jest już zdrów. 



Wyścigi zakrętek  

Potrzebne będą: plastikowe zakrętki od butelek 

Z pewnością każdy rodzic pamięta z dzieciństwa grę w kapsle. Na asfalcie 

rysowało się kredą tor, po którym popychało się palcami kapsle do mety. Czasem 

utrudniało się zadanie poprzez przygotowanie „ślimaka” – krętej drogi.  

Nasza wersja zabawy jest uproszczona. Każdy gracz otrzymuje po jednej 

zakrętce. Pokazujemy dziecku, jak wprawić zakrętkę w ruch: kciuk i palec 

wskazujący dotykają się, tworząc kółko. Palcem wskazującym odpychamy kapsel 

jak najdalej. Celem mogą być tapczan, krzesło, stół itp. 

Kręgle 

Potrzebne będą: klocki drewniane lub plastikowe do zbudowania trzech wież i 

mała piłeczka 

Z klocków budujemy trzy niewielkie wieże. Zadaniem dziecka jest rzucanie lub 

turlanie piłeczki po podłodze  i burzenie wież. Możemy to robić na zmianę z 

dzieckiem. 

Zabawa w sylabizowanie 

Sylabizujemy jakiś wyraz, np. ska-kan-ka, a dziecko zgaduje, jaki to wyraz. Im 

jest dłuższy, tym trudniej go powtórzyć. Starszym dzieciom wyrazy głoskujemy. 

Wbrew pozorom zadanie nie jest dla dziecka wcale takie proste. 

Poznajesz tę zabawkę? 

Potrzebne będą: różne maskotki i przedmioty oraz duża chusta lub apaszka 



Dziecko siada wygodnie w fotelu lub krześle. Zawiązujemy mu oczy chustą i 

kolejno podajemy różne maskotki i przedmioty. Zadaniem dziecka będzie 

odgadnięcie, jaką zabawkę ma w rękach. Później role mogą się zamienić.  

Co się zmieniło w pokoju? 

Zabawa świetnie ćwicząca pamięć. Proponujemy, żeby dziecko opuściło na 

chwilę pokój. W tym czasie przekładamy duże przedmioty w inne miejsca lub 

zamieniamy coś w pomieszczeniu, np. krzesło przesuwamy tam, gdzie stała 

doniczka z kwiatem, zasłaniamy okno, zapalamy lampę lub otwieramy szafę. 

Wołamy po chwili dziecko i pytamy: „co się zmieniło w pokoju?”. 

Bąbelek i orzeszek 

Potrzebne będą: balony, kartka papieru i długopis 

Dziecko będzie odbijało balon. Gdy ten upadnie na podłogę mówimy „Bąbelek”. 

Gdy balon spadnie na kwiatek, doniczkę, mebel lub parapet, hasło brzmi 

„Orzeszek”. Dorosły skrzętnie notuje liczbę orzeszków i bąbelków, a na koniec 

gry podlicza wszystkie zebrane punkty. Wygrywa ta osoba, która zbierze jak 

najmniejszą liczbę orzeszków i bąbelków. Jeżeli okaże się, że gracz ma więcej 

bąbelków w swojej punktacji, to musi wykonać jakieś ćwiczenie gimnastyczne, 

które wymyślimy, np. przysiady, podskoki, rowerek na podłodze itp. 

Piłka hop! 

Potrzebne będą: piłki, skrzynia lub tekturowe/plastikowe pudełko 

Siadamy obok dziecka, a naprzeciw ustawiamy pustą skrzynię lub pudełko. Na 

przemian wrzucamy piłki do pudełka. My staramy się nie trafiać, natomiast 

dziecku udaje się to znakomicie. Gdy zabawa się spodoba, można odsunąć 

skrzynię jeszcze dalej, zwiększając tym stopień trudności. 



Nos, lampa, podłoga 

Zabawa jest ciekawsza, jeśli bierze w niej udział więcej niż jedno dziecko. 

Wszyscy siadają w półkolu. Wymieniamy po kolei nazwy: nos, lampa, podłoga i 

jednocześnie pokazujemy te elementy w otoczeniu. Pozostali uczestnicy również 

szybko je wskazują.  

Następnie wypowiadamy szybko „nos”, a pokazujemy np. lampę. Kto się pomyli 

daje fant (potem trzeba go wykupić, np. recytując wierszyk, śpiewając piosenkę 

lub skacząc na jednej nodze). 

Kolorowe kąty 

Potrzebne będą: kartki w różnych kolorach 

W każdym rogu pokoju umieszczamy kolorową kartkę papieru. Na hasło, np. 

„czerwony” dziecko musi podbiec do kąta w pokoju oznaczonego odpowiednią 

kartką. Liczbę kolorów można stopniowo zwiększać nawet do kilkunastu. 

Skoki przez przeszkody 

Potrzebne będzie: ok 10 maskotek lub większych zabawek 

W pokoju rozkładamy maskotki lub inne zabawki w równych odstępach, jedna za 

drugą. Dziecku polecamy, żeby przeskakiwało rozrzucone „maskotkowe” 

przeszkody i jak najszybciej dotarło do mety. 

Balansowanie na linie 

Potrzebne będą: skakanka lub sznurek 

Na podłodze rozkładamy skakankę lub sznurek. Wyjaśniamy, że jest to lina 

rozpięta nad areną cyrkową. Przechodzimy po niej, np. z podniesioną głową, z 



zawiązanymi oczami, trzymając w ręku kubek z wodą, stawiając jedną nogę za 

drugą, tak aby nie spaść.  

 


