
MOTORYKA DUŻA 

stanowi wszystkie obszerne ruchy, w które jest zaangażowane całe nasze ciało lub jego znaczna 

część, np. ręce i nogi. 

 

Nazwa 

zabawy/ćwiczenia 

Opis zabawy/ćwiczenia 

Spacer 

 

Chodzenie bosymi stopami po drodze zrobionej z różnych materiałów np. koca, 

ręcznika, gazety, tektury, folii, suchych liści itp. 

 

Chodzenie po 

schodach 

Jeżeli nie przekracza to możliwości dziecka warto wyjść z nim na klatkę 

schodową i utrwalić tę umiejętność, pomagając tylko w niezbędnym zakresie. 

Zachęcamy do poruszania się krokiem naprzemiennym. 

 

Ćwiczenia rzutne Rzucanie i chwytanie piłek różnej wielkości i baloników w parach.  

Rzucanie dowolnego przedmiotu do celu, np. pojemnika na zabawki, wiadra lub 

uformowanego ze sznurka lub wstążki okręgu na podłodze.   

 

Strącanie kręgli  W tej zabawie można używać gotowych zestawów kręgli i kul albo 

plastikowych butelek po wodzie mineralnej i piłek.   

   

Gdzie 

schowałam/em...? 

Gdzie jest...? 

Na oczach dziecka chowamy ulubioną zabawkę/przekąskę w miejscu, które 

wymusza aktywność fizyczną dostosowaną do jego możliwości tak, aby sięgając 

trzeba było schylić się lub podnieść ręce. 

 

Ciepło/zimno/ 

gorąco 

Pokazujemy dziecku jakąś rzecz i umawiamy się z nim, że chowamy ją bez jego 

wiedzy. Dla ułatwienia może to być jakieś konkretne pomieszczenie, np. 

kuchnia.  Aby zwiększyć motywację może to być coś, co dla dziecka jest ważne 

lub smaczne. Dziecko zaczyna szukać. Gdy kieruje się w stronę skrytki 

mówimy: ciepło, cieplej, gorąco, a gdy będzie się oddalać mówimy: zimno, 

zimnej.  

 

Metoda Knilla Na kanale You Tube można znaleźć wiele filmów, które przybliżą bardzo 

przydatną metodę do pracy z dziećmi.  Wystarczy wpisać hasło: "Metoda 

Knilla" i pojawi się wiele propozycji. Warto wybrać ten, który najbardziej 

odpowiada indywidualnym preferencjom Państwa i Waszych dzieci. Oto link do 

jednego z nich: https://youtu.be/eu5-z3Yeb6s  

 

Malowanie i 

rysowanie na 

dużych formatach 

Na arkuszu szarego papieru lub brystolu dzieci mogą "malować" dużym i 

wygodnym w trzymaniu pędzlem, który jest maczany w wodzie. Jeśli to 

ćwiczenie mu odpowiada można użyć farby. Warto do tego ćwiczenia włączyć 

ulubiona przez dziecko muzykę, która dodatkowo uruchomi jego 

zaangażowanie. 

  

Taniec z szarfą   

 

 

 

Delikatną i zwiewną tkaninę mocujemy do uchwytu, np. do ołówka, drewnianej 

chochli, itp. Demonstrujemy dziecku, jak można tę szarfę poruszać wymachami 

ramion. Zróbmy to przy muzyce i zachęcajmy do naśladowania naszej 

aktywności. 

 

Taniec   Jeśli dziecko porusza się na wózku bierzemy je za ręce i tańczymy podkreślając 

rym muzyki rękoma. Jeśli dziecko porusza się samodzielnie - tańczymy na 

stojąco. 

  

 


