
Propozycje zabaw ruchowych w domu dla uczniów klas I-III

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla dzieci, ale potrzebna jest też nam wszystkim. Odpowiedni

jej poziom przyczynia się do właściwego rozwoju i utrzymania stanu układu ruchu (kości, mięśni,

stawów),  układu  sercowo-naczyniowego  (serca,  płuc),  właściwej  koordynacji  i  kontroli  ruchu,  

a  także  ułatwia  utrzymanie  zdrowej,  właściwej  masy ciała.  Co jest  w obecnej  sytuacji  bardzo

ważne, wiąże się także z korzyściami psychologicznymi, takimi jak poprawa kontroli nad objawami

lęku i depresji.  

Zanim  zaproponuję  zabawy  ruchowe do  wykorzystania  w  domu proszę  o  zapoznanie  się

z kilkoma wskazówkami dotyczącymi przeprowadzania zabaw!

▪ Zabawy ruchowe najkorzystniej zaproponować dziecku w pierwszej połowie dnia, a ograniczać 

w godzinach późno popołudniowych i wieczornych. Jeśli organizm dziecka będzie "pobudzony"

ruchem może ono mieć kłopoty z zaśnięciem, dlatego w godzinach wieczornych warto skupić się

uspokojeniu i wyciszeniu organizmu dziecka.

▪ Należy zadbać o bezpieczeństwo – wyznaczyć pole zabawy w odpowiedniej odległości od mebli,

sprzętów, itd.

▪ Pomieszczenie  powinno  być  dokładnie  przewietrzone,  podłoga  doprowadzona  do  czystości

(wdychanie kurzu podczas zabawy jest bardzo szkodliwe).

▪ Najodpowiedniejszy  do  zabaw  ruchowych  jest  strój  gimnastyczny  –  spodenki  i  koszulka

gimnastyczna. Wszelkie ubrania utrudniające krążenie źle wpływają na zdrowie.

▪ Jeśli  to  możliwe,  również  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawna,  powinni  mieć  zapewniony

odpowiedni poziom aktywności fizycznej, choć oczywiście zajęcia ruchowe w ich przypadku winny

być  ukierunkowane  na  konkretne  schorzenia  i  powinny  być  konsultowane  z  lekarzami.

prowadzącymi. 

▪ U dzieci,  których  poziom dziennej  aktywności  ruchowej  nie  spełnia  zalecanego  przez  WHO

minimum, należy zacząć od niewielkiej ilości aktywności fizycznej i stopniowo zwiększać czas jej

trwania, częstotliwość i intensywność w czasie. 

Propozycje zabaw:

1. Przejście przez rzekę

Wyobraźmy sobie, że przez nasz pokój przepływa rzeka.  Musimy przejść na drugą stronę skacząc

po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Kamienie można zrobić z kawałków materiału,

elementów zabawek, np. elementy płaskie z twardego tworzywa sztucznego. Rozkładamy je na

powierzchni (nie mogą się ślizgać, najlepiej na wykładzinie) tak, aby przejście po nich nie było zbyt



łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniamy ustawienie. 

2. Rzuty do celu

Na podłodze ustawiamy miskę lub wiaderko i wrzucamy do niego z linii mety piłeczki, woreczki

lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów 

z linii mety. 

3. Balonowa siatkówka (tenis)

Odbijamy balonik rękami (siatkówka) lub rakietkami (tenis).  Jeśli  nie mamy rakietek używamy

papierowych talerzy przyklejonych (przywiązanych) do drewnianych łyżek. W ten sposób możemy

rozgrywać punktowane mecze.

4. Odklejanie od podłogi 

Rodzic leży przyklejony do podłogi, dziecko stara się go oderwać – potem zmiana ról. 

5. Skoki do mety

Jest to rodzaj ruchowej gry planszowej. Potrzebna jest kostka do gry, dwa sznurki na podłodze (lub

w inny sposób zaznaczone miejsca) jako start i meta. Zawodnicy zaczynają zabawę przy pierwszej

linii. Każdy z nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy czynności aż

ktoś przekroczy linię mety. 

6. Zwinny pająk

Musimy zaplątać  sznurek  lub  włóczkę  o  stół  i  krzesła  by  stworzyć  niełatwy do  przejścia  tor

zmuszający zawodnika do czołgania. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki.

Układ można zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę.

To  na  razie  wszystkie  propozycje.  Mam  nadzieję,  że  będą  stanowiły  dla  Państwa  pomoc  

w  codziennej  opiece  nad  dziećmi.  Samo  przygotowanie  miejsca  zabaw  też  będzie  kreatywnie

spędzonym czasem � �
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