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Szanowni Państwo !!! 

Znaleźliśmy się w trudnym momencie dla każdego z Nas. Prowadzenie zajęć 

rehabilitacji ruchowej w tym okresie jest bardzo utrudnione. Jedyną formą jaką możemy 

Państwu zaproponować jest wykonywanie ćwiczeń opartych na zabawach ruchowych. 

Propozycja taka jest bezpieczna dla każdego z Was- na pewno wprowadzi nowość w rutynie 

dnia codziennego. Poniżej przedstawiam propozycje zabaw ruchowych, które powinny 

zainteresować każdego z Was. Przygotowane zabawy możecie wykonać w domu, gdyż nie 

wymagają one zbyt dużej przestrzeni, ani przyrządów, które na co dzień wykorzystujemy 

podczas zajęć na sali rehabilitacyjnej. Jedyną rzeczą, którą musicie przygotować jest odrobina 

chęci.  

Szanowni Rodzice proszę pamiętać aby podczas wykonywania ćwiczeń nie 

pozostawiać dziecka samego. Zapewnijcie Waszym pociechom odrobine wolnej przestrzeni, 

która będzie dla Nich bezpieczna. Zachęcam Państwa do wykonywania ćwiczeń wraz  

z dziećmi, jeśli nie – asekurujcie je podczas wykonywania przez Nich ćwiczeń. Jeśli, któreś 

ćwiczenie okaże się zbyt trudne dla dziecka nie zmuszajcie Go do wykonywania – przejdźcie 

do kolejnego. Liczba powtórzeń, czas wykonywania również uzależniony jest od 

indywidualnych możliwości dziecka. Obserwujmy dziecko – pamiętajmy jest to zabawa 

ruchowa, która ma sprawiać mu radość i przyjemność a nie zniechęcić Go.  

Jeśli uda Wam się sfotografować Wasze pociechy podczas wykonywania ćwiczeń – 

proszę o przesłanie zdjęć. 

W razie jakichkolwiek pytań lub indywidualnych konsultacji, zapraszam do kontaktu e-mail : 

m.galwas1990@gmail.com 

Pozdrawiam i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia w szkole !!! 
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Rzucanie do kosza. 

Na podłodze ustawcie kosz lub wiaderko. Stoimy w pewnej odległości od kosza/ wiaderka 

następnie wrzucamy do Niego piłeczki. Jeśli nie posiadacie Państwo gotowych piłeczek 

możemy je zrobić sami wykorzystując do tego stare gazety. Gazety ugniatamy tworząc z nich 

kulki. Po pierwszej serii rzutów zadanie utrudniamy – stoimy na jednej nodze, wrzucamy 

piłkę raz jedna raz drugą ręką. Zapisujemy wynik.  

 

Zadaniowa loteria. 

Na karteczkach wymyślamy i zapisujemy zadania ( podskoki, przysiady, pajacyki, klaskanie, 

stanie na jednej nodze, bieganie ) rodzaje ćwiczeń dobieramy do indywidualnych potrzeb  

i zainteresowań dziecka. Przygotowane kartki umieszczamy w pudełku bądź worku 

(koniecznie ciemnym). Prosimy dziecko o losowanie zadania, które musi następnie wykonać. 

Sugerujemy aby zadania losować razem z dzieckiem motywując Go jednocześnie do pracy.  

 

Tor przeszkód. 

Do wykonania zadania pomoce mogą być Nam wszystkie przedmioty, które mamy w domu 

(krzesła, piłki, zabawki, poduszki). Układamy potrzebne Nam przedmioty i prosimy, aby 

dziecko przemieszczało się wzdłuż Nich. Oczywiście przy każdym przedmiocie możemy 

zalecić wykonanie dodatkowego zadania np. czołganie się pod krzesłem, skakanie w miejscu, 

omijanie przeszkód, wykonanie pajacyków itp.   

 

Mini tenis w domu. 

Oczywiście w tradycyjnego tenisa gramy za pomocą profesjonalnych paletek a tymczasem  

w domu gramy balonem, a zamiast rakietek używamy papierowych talerzy przyklejonych do 

drewnianych łyżek lub innych drewnianych kijków, które akurat mamy w domu. W ten 

sposób rozgrywamy mecze. Do tej gry potrzebujemy dwóch zawodników, dlatego też można 

zagrać z mamą, tatą czy też rodzeństwem.  

 



Piłka i kolory. 

Rzucamy do siebie piłkę wymieniając różne kolory. Na hasło "czarny" piłeczki nie wolno 

złapać. Jeśli jednak uczestnik chwyci piłkę, przegrywa lub wykonuje zadanie np. dziesięć 

podskoków. 

 

Jazda na kocu 

Dziecko zajmuje miejsce na rozłożonym kocu w dowolnej pozycji (na plecach , na brzuchu, 

w siadzie skrzyżnym, w siadzie klęcznym lub prostym). Dorosły chwytając za brzeg koca 

ciągnie po podłodze dziecko na kocu. 


