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Nazwa zabawy/ 

ćwiczenia 
Opis zabawy/ćwiczenia 

„Witamy się z 

naszym ciałem” 
 

Prowadzący/rodzic podaje słowne polecenia dla dzieci, np.„teraz 

przywitaj się ze swoją prawa stopą”, następnie nazywa kolejne części 

ciała i zachęca do wykonania przez dziecko konkretnego ruchu, np. na 

polecenie dziecko dotyka swojej prawej stopy, głaszcze ją, wita ją 

uściskiem, na kolejne polecenie prowadzącego dziecko wita się ze swoją 

lewą stopą, dotyka ją, masuje, przygląda się jej, następnie dziecko wita 

się ze swoim prawym kolanem, następnie lewym    kolanem, 

bioderkami, wita się ze swoim brzuszkiem, prawą i lewą rączką, szyją i 

głową (głaszcze nosek, powieki, policzki i włosy) Po wykonaniu 

ćwiczenia, dzieci witają się z rodzicem poprzez dotkniecie się stopami, 

kolankiem prawym, kolankiem lewym kolanem, itd. 

Ćwiczenie 

„Moje...” 

Dzieci znajdują się w pozycji siedzącej na dywanie. Nazywanie różnych 

części ciała i jednoczesne wykonywanie konkretnego ruchu: 

- uderzanie stopami o podłogę, 

- stukanie kolanami o siebie, 

- stukanie łokciami o podłogę, o kolana, 

- posuwanie stopami po podłodze, 

- masowanie ud, łydek, stopy, podeszwy, pięty, 

- przeliczanie palców, 

- uderzanie piętami o podłogę, 

- dotykanie stopy, kostki u nogi, 

- głaskanie bioder, 

- poklepywanie brzucha, 

- unoszenie i opuszczanie ramion, 

- chwytanie się za uszy, 

- pokazywanie policzków,  

- mruganie oczami. 

Ćwiczenie 

„Moje-Twoje” 

Siadamy naprzeciwko siebie i wykonujemy poszczególne czynności: 

- kładą rękę na swojej głowie, potem na głowie rodzica, 

- wskazują palcem swoje czoło, a potem czoło rodzica, 

- wskazują palcem oko, 

- dotykają swojego nosa, potem nosa rodzica, 

- chwytają się za ucho, a potem chwytają ucha rodzica, 

- poklepują swoje kolano, potem kolano rodzica, 

- klepią się po brzuchu. 

Ćwiczenie 

„Prawidłowe 

oddychanie w 

pozycji leżącej” 

Dziecko leży na plecach, trzymając ręce na brzuchu. Następnie nabiera 

powietrza, po czym długo wypuszcza je ustami (sycząc). 

Ćwiczenie 

„Plażowanie” 

Dzieci leżą na brzuchu. Machanie nogami (góra-dół), na przemian 

uginanie i prostowanie nóg w kolanach; podnoszenie i opuszczanie 

złączonych nóg, „bicie braw” stopami (jedna stopa uderza o drugą). 

Ćwiczenie 

relaksujące 

Rodzic i dziecko zamykają oczy i kołyszą się przy muzyce 

relaksacyjnej. 

 


