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Celem niniejszych ćwiczeń jest m.in. kształtowanie świadomości własnego ciała  

w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi. 

Ponadto kształtujemy poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie oraz rozwijamy zaufanie do 

partnera. Dodatkowo dzięki ćwiczeniom wspieramy rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt 

emocjonalny i wzrokowy. 

 

Ćwiczymy w parach, boso, w niekrępujących ruch strojach, na podłodze, w niskich 

bezpiecznych pozycjach (jak kto może) i bez elementów współzawodnictwa. Po intensywnym 

wysiłku stosujemy odpoczynek i relaks. 

 

1. „Bajka o moim ciele” – wszyscy znajdują się w pozycji siedzącej i nazywają różne części 

ciała jednocześnie wykonując konkretny ruch: 

- poznajemy swoje rączki, 

- rączki witają się z nóżkami, dotykamy swoje stopy, 

- paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka, 

- po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy, 

- idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w drugą stronę, 

- po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie, dotykają brodę, 

- paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy. 

- poprawianie fryzury. 

 

2. „Lustro” – uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie: jedna osoba wykonuje dowolne ruchy, 

gesty, druga naśladuje jej ruchy. 

 

3. ,,Koncert - gra na plecach” – jedna osoba klęczy na podłodze obok leżącej drugiej osoby 

(leży na brzuchu na podłodze). Osoba klęcząca gra palcami na plecach osoby leżącej. 

Najpierw lekko uderzając opuszkami palców, potem coraz mocniej, a następnie kantami 

dłoni, pięściami i całymi dłońmi. Uderzenia nie mogą być nieprzyjemne dla drugiej osoby. 

Zachowujemy ostrożność. W trakcie wykonywania ćwiczeń należy zmieniać siłę i rytmy 

uderzeń. Po chwili należy dokonać zmiany ról. 

 



4. Zabawa pt. ,,Jak najwyżej’. Wszyscy leżą na plecach na podłodze. Sięgamy rękoma  

i nogami ,, do sufitu”, wyciągamy je jak najwyżej, naśladujemy ruchem dłoni gest wkręcania 

żarówek.  

 

5. Zabawa pt. ,,Bączek”. Wszyscy siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach i lekko 

uniesionymi. Odpychając się rękoma, każdy próbuje samodzielnie obracać się w miejscu 

wokół własnej osi. 

 

6. „Naleśniki”, czyli rolowanie po podłodze – jedna osoba klęczy na podłodze przy leżącej 

na plechach obok drugiej osobie, która ma wyciągnięte ręce w tył ( za głową). Osoba klęcząca 

stara się powoli i lekko obrócić (przetoczyć) osobę leżącą na brzuch. 

 

7. „Przepychanki” – dwie osoby siedzą na podłodze plecami do siebie i próbują się 

przepychać.  

 

8. „Paczka” – jedna osoba siedzi skulona na podłodze, druga klęcząc naprzeciwko, próbuje ją 

"rozpakować". 

 

9. ,,Piłowanie drewna”. – Osoby siedzą w rozkroku, zwrócone przodem, trzymając się za 

dłonie. Nogi jednej osoby znajdują się pod nogami drugiej osoby. Następnie na przemian 

kładą się na plecach na podłodze, cały czas trzymając się za ręce. 

 

10. „Rowerek” – osoby leżą na plecach na podłodze z nogami uniesionymi w górę i ugiętymi 

kolanami. Leżą tak, aby stopa była oparta o stopy partnera. Następnie wspólnie wykonują 

tzw. rowerek. Prowadzący powtarza rymowankę, różnicuje tempo: 

 

„Jedzie Radek na rowerze, 

a pan Romek na skuterze. 

Raz, dwa, trzy, 

jedź i ty”. 

 

11. „Prowadzenie ślepca” – jedna osoba stoi obok lub za drugą osobą, która ma zamknięte 

oczy, trzyma ją i bezpiecznie prowadzi (zmiana ról). 

 



Ćwiczenia relaksujące  

 

 „Rak”  

 

Idzie, idzie rak  

(Osoby zwrócone do siebie twarzą,. Spacerujemy palcami: kciukiem i wskazującym po ręce 

partnera.) 

Czasem naprzód, czasem wspak.  

(Odpowiednio zmieniając kierunek ruchu.) 

Idzie rak nieborak,  

(Spacerujemy jak na początku) 

Jak uszczypnie, będzie znak.  

(Delikatnie i z humorem naśladujemy szczypanie.) 

 

,,Usypiamy misia” - relaks przy muzyce.  

Podczas słuchania muzyki prowadzący spokojnym głosem opowiada jak zasypia miś. Jak 

zasypiają jego części ciała ( oczy, głowa, ręce, nogi), jak misie rozluźniają się. (Zamieniamy 

się w zasypiające misie) 

 

Odpoczynek w pozycji leżącej przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna”. 

Wykonywanie głębokich wdechów nosem oraz wydechów ustami. 

 


