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Szanowni Państwo! 

 Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer naszej gazetki. Tym razem 

traktuje on o ruchu – tak ważnym elemencie życia dziecka. Spełnia on 

niebagatelną rolę nie tylko w jego funkcjonowaniu, ale w całym rozwoju. 

Podpowiemy, jak można się bawić ruchowo w tym trudnym czasie izolacji 

i kwarantanny, jakie zabawki możemy zrobić w domu, aby się ruszać 

w sposób ciekawy i atrakcyjny dla wszystkich. 

Życzymy miłej lektury! 

 



Zawsze się rusza(j)my 

 

O tym, że dziecko zaczyna się ruszać bardzo wcześnie – wie każda 

mama.  Ta swoista gimnastyka zaczyna się już w 6 – 7 tygodniu życia 

płodowego. Im dziecko jest starsze, tym ruch jego jest intensywniejszy 

i bardziej skomplikowany. Przewroty, kręcenie głową, machanie rączkami 

i nóżkami nie tylko sprawiają radość dziecku, ale wpływają stymulująco na 

jego rozwój (o czym dokładniej w kolejnych artykułach). Przygotowują także 

do pierwszych tygodni życia po urodzeniu i stanowią podstawę do całego 

życia. Dziecko rodzi się z naturalną potrzebą ruchu, który na początku jest 

spontaniczny. I choć ono samo jeszcze o tym nie wie – jest to czynnik 

hartujący dziecko, a więc zapobiegający różnym chorobom wieku 

dziecięcego. Wpływa też na samopoczucie psychiczne. Cieszmy się więc, że 

powijaki stały się niemal zapomnianym wspomnieniem, a swoboda, jaką 

cieszą się współczesne niemowlęta,  sprzyja ich harmonijnemu rozwojowi. 

W zapomnienie odeszły też czasy kiedy to dzieci ostatecznie mogły być 

widoczne (ale w bezruchu) za to niesłyszalne. Nie trzeba specjalnych 

obserwacji, żeby się zorientować, że dziecko w wieku 1- 3 lat ma naturalną 

potrzebę ruchu. Ruszając się poznaje świat, bada go, ale również bada 

własne możliwości. Dzieje się to w sposób nieświadomy, spontaniczny 

i niezorganizowany, ale bardzo skuteczny. Naszym zadaniem jest ułatwienie 

realizacji tego spontanicznego działania – stworzenie warunków do 

naturalnej ekspresji ruchowej zgodnej z jego zainteresowaniami.  Jedną 

z takich możliwości jest korzystanie z placów zabaw o urozmaiconym sprzęcie. 

Dziecko powinno codziennie ok. 30 minut korzystać z niego – my musimy 

dopilnować jego bezpieczeństwa, a więc korzystania ze sprzętu 

o odpowiednim stopniu trudności oraz zapewnić dzieciom właściwy strój 

i obuwie, również pod kątem warunków atmosferycznych. 

Dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 7 lat) oraz w pierwszych klasach 

szkoły podstawowej (7 – 10 lat) nie tracą swojej naturalnej potrzeby ruchu. 

W dalszym ciągu należy im stwarzać odpowiednie warunki do jej realizacji. 



Zmienia się jednak stopniowo jej forma – powinna być oparta na grach 

i zabawach ruchowych, a ukierunkowana przy tym nie tylko na rozwój 

sprawności fizycznej, ale także na kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

Starsze dzieci (10 -13 lat) oraz młodzież są już bardziej świadome 

celowości aktywności ruchowej, swoich zainteresowań w związku z czym przy 

wyborze aktywności kierują się swoimi zainteresowaniami, korzystając z coraz 

szerszego wachlarza możliwości. Musimy pamiętać o tym, że bardzo ważnym 

okresem jest okres dojrzewania dziewcząt i chłopców (10 – 16 lat), gdyż 

właśnie w tym czasie w ogromnym stopniu kształtuje się szkielet człowieka – 

jest on wówczas szczególnie wrażliwy i podatny na korzyści płynące 

z aktywności fizycznej. 

Istnieje swego rodzaju moda na aktywność fizyczną, sprawność 

ruchową, więc młodzi ludzie podążając za tym trendem dbają o swój rozwój 

w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. O młodsze dzieci musimy zadbać 

my – rodzice i nauczyciele stwarzając im możliwości do zaspokojenia potrzeby 

ruchu we właściwy sposób i właściwych warunkach, równocześnie dając im 

dobry przykład, ponieważ dzieci uczą się w dużym stopniu przez 

naśladownictwo. Nie ma wątpliwości, że aktywny rodzic to aktywne dziecko. 

Samo mówienie, bez przykładu, nie odniesie pożądanego skutku. 

Oczywiście mówiąc o ruchu mamy na myśli nie tylko czas intensywnej 

aktywności fizycznej, ale również i czas umiarkowanego ruchu - spacerów, 

drogi do przedszkola, szkoły (często obserwujemy dowożenie dzieci w wózku 

lub samochodem z niewielkiej odległości przez co tracą bezcenną okazję do 

ruchu), ruchu wykonywanego podczas prac domowych oraz wszelkie 

aktywności ruchowe ze znajomymi, rodziną, szkołą czy przedszkolem. 

Bezcenne są chwile jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, gry i zabawy 

ruchowe i terenowe, uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego czy 

gimnastyki korekcyjnej. Nie rezygnujmy więc pochopnie z tego rodzaju 

aktywności dzieci – hartujmy je, pomagajmy dobrze się rozwijać i nabierać 

właściwe nawyki ruchowe. I róbmy to wspólnie – dorośli i dzieci. Wszystkim 

wyjdzie to na zdrowie. 

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

 

 

 

 



ROLA RUCHU W ŻYCIU DZIECKA 
 

 
 

 

               Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania 

motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas pewnych umiejętności, 

które w dalszych etapach swojego życia jedynie doskonali. W odniesieniu do 

dzieci – właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów 

rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy  

i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Dlatego troska o prawidłowy rozwój 

fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego 

ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – zdrowia 

fizycznego, psychicznego i społecznego.  

 

Aktywność ruchowa ma do spełnienia cztery podstawowe funkcje:  

 

 Stymulacyjną – pobudzającą cały organizm do prawidłowego rozwoju. 

Wysiłek fizyczny mobilizuje układ krążeniowo – naczyniowy ( zwiększa 

zapotrzebowanie na transportowane przez krew środki odżywcze i tlen 

powoduje szybsze krążenie krwi i wzmożoną pracę serca, które 

wzmacnia się i rozbudowuje); kostno – mięśniowy  

(mięśnie wykonujące pracę zwiększają swój przekrój, objętość, siłę 

i sprężystość – korzystne zmiany zachodzą także w kościach, gdyż ruch 

sprzyja ich mineralizacji); oddechowy (oddech przy wysiłku staje się 

głębszy i szybszy, a płuca muszą wykonać zwiększoną pracę); nerwowy 

(szybciej rozwijają ośrodki mózgu zawiadujące ruchami, dziecko 

poznaje otaczający je świat, wzbogaca swoje doświadczenia, 

kształtuje pamięć i uwagę).  

 Adaptacyjną – rozwijającą zdolność zaadoptowania się, czyli 

przystosowania organizmu do zmieniających się warunków życia: 

klimatu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, warunków społecznych 

i materialnych, pracy, nauki, trudności dnia codziennego.  

 Kompensacyjną – równoważącą bilans bodźców korzystnych 

i niekorzystnych działających na młody organizm.  

 Korekcyjną –  stosowaną u dzieci z wadami postawy, otyłością, astmą 

czy niektórymi zaburzeniami układu krążenia.  

 



           Szybki rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa jest ogromną szansą 

edukacyjną dziecka, a także dużym wyzwaniem dla nauczyciela przedszkola. 

Nauczyciel powinien wspierać przede wszystkim rozwój ruchowy dziecka 

ponieważ ruch jest fizjologiczną potrzebą dziecka przedszkolnego i o tym 

powinni pamiętać jego opiekunowie. W pracy przedszkola rozwijanie 

sprawności ruchowej następuje głównie poprzez:  

 

 organizację zabaw ruchowych: zabawy orientacyjno-porządkowe, 

zabawy z elementem równowagi, czworakowania, biegu, rzutu, 

celowania i toczenia, wspinania się, podskoku i skoku; gry i zabawy na 

powietrzu; zabawy w terenie; zabawy na śniegu;  

 organizację ćwiczeń porannych dla dzieci;  

 organizację ćwiczeń gimnastycznych: dla dzieci młodszych w formie 

opowieści ruchowych po 10-20 min., dla dzieci starszych - zestawów 

ćwiczeń po 20-35 min.  

 

Oprócz zorganizowanych form ruchu, dzieci mają własne, dowolne 

zabawy ruchowe.  Zabawa ruchowa jest prostą, nieskomplikowaną formą 

ruchu opartą na podstawowych ruchach motorycznych człowieka, jak chód, 

bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie itp. Są one formą działalności 

ruchowej charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej 

odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającym z właściwości jego 

rozwoju.  Zabawy ruchowe wprowadzają radosny nastrój i dobre 

samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby 

ruchu.  

 

Zabawy ruchowe prowadzone w przedszkolu dostosowane są do potrzeb 

i możliwości dziecka. Rozwijają i doskonalą sprawność ruchową poprzez:  

 kształtowanie prawidłowej postawy;  

 kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji 

ruchowej;  

 rozwijanie koordynacji ruchowej;  

 wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.  

 

Możemy podzielić zabawy ruchowe uwzględniając wpływ 

poszczególnych zabaw na kształtowanie się rozwoju psychofizycznego 

dziecka:  

 Zabawy ze śpiewem - są bardzo lubiane przez dzieci, a przy tym mają 

wpływ na umuzykalnienie ich oraz kształtowanie poczucia rytmu 

i koordynacji ruchowej. Dzięki tego rodzaju zabawom wykształca się 

u dziecka estetyka ruchów, poczucie piękna i harmonii, 

 Zabawy orientacyjno – porządkowe - mają za zadanie wytworzyć 

u dzieci umiejętność skupienia uwagi podczas zabawowych czynności 

ruchowych, oraz opanowanie określonych umiejętności. Dzięki nim 

dziecko przyswaja sobie umówione znaki, sygnały oraz potrafi 

porozumiewać się z grupą bez sygnałów słownych. Jest to bardzo 



przydatne w warunkach poruszania się po drodze, szczególnie na 

przejściach dla pieszych itp.  

 Zabawy bieżne - są najczęściej stosowana postacią ruchu dzieci, 

a także młodzieży. Zabawy te są bardzo wszechstronnym środkiem 

pobudzania ustroju organizmu, co uwidacznia się w dużej ruchliwości 

dzieci. Mają one ogromny wpływ na wszystkie układy i narządy ustroju 

dziecka. 

 Zabawy rzutne - są bardzo interesujące i atrakcyjne. Opierają się one 

o naturalne formy ruchu jak rzut do celu lub na odległość, dlatego 

osiągają tak duże zainteresowanie u dzieci. Zabawy rzutne rozwijają 

podstawowe formy ruchu, szybkość i siłę oraz sprzyjają kształtowaniu 

koordynacji wzrokowo - ruchowej, umiejętności skupienia uwagi 

i koncentracji. Niektóre zabawy rzutne wpływają także na odprężenie 

psychiczne i nerwowe oraz są dobrą rozrywką.  

 Zabawy na czworakach - są charakterystyczne przede wszystkim dla 

dzieci wieku przedszkolnego. Są one bardzo lubiane przez dzieci, a przy 

okazji sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu się krzywizn kręgosłupa. 

Zabawy na czworakach maja wpływ na sprawność fizyczną dzieci 

bowiem wzmacniają aparat kostno – stawowo – wiązadłowy i kształtują 

niektóre cechy motoryki, a zwłaszcza siłę.  

  Zabawy skoczne - to wszelkiego rodzaju podskoki, wyskoki, przeskoki, 

zeskoki itp., które cieszą się ogólnym zainteresowaniem dzieci. Mają 

one wpływ na takie cechy psychiczne jak odwaga, wiara we własne 

siły, pewność siebie, sprzyjają kształtowaniu koordynacji nerwowo - 

ruchowej. Zabawy skoczne rozwijają również cechy motoryki: 

zręczność, zwinność, moc i siła, a połączone z biegiem - także 

szybkość. Zabawy te mają duże znaczenie dla rozwoju fizycznego 

dziecka, bowiem wzmacniają stawy kończyn dolnych zwłaszcza staw 

skokowy i kolanowy. Zabawy te sprzyjają również zachowaniu 

równowagi i odpowiedniej postawy dziecka.  

 Zabawy kopne - interesują szczególnie chłopców, wiążą się one 

z kształtowaniem zręczności, siły i szybkości, a często także 

wytrzymałości. Zabawy te dostarczają dzieciom dużo zadowolenia 

i satysfakcji, kształtują umiejętności, współpracy i współdziałania 

w grupie. 

       Dzieci realizują w zabawach ruchowych swoje pomysły, wykorzystują 

doświadczenia, poszukują sposobów wyrażania emocji i aktywności 

ruchowej. Podczas zabaw dowolnych mają okazję do sprawdzania swoich 

możliwości w tym zakresie. Zabawy te dają dzieciom swobodę, 

zapewniają spontaniczność.  

       Aby skutecznie wspierać rozwój psychofizyczny dzieci niezbędna jest 

stała współpraca między nauczycielami i rodzicami. Zachęcamy rodziców 

do organizowania wspólnych zabaw ruchowych z dziećmi, do planowania 

im aktywności ruchowych, np. na rowerze, wrotkach, na basenie, do 

wyposażenia dziecka we własną piłkę i stworzenie okazji do posługiwania 

się nią itp. Szczególną troską należy otoczyć dzieci niechętnie ruszające 

się, stroniące od zabaw, ze znacznie obniżonym poziomem rozwoju cech 



motorycznych i w razie potrzeby wspólnie planować działania zmierzające 

do uzyskania poprawy w tym względzie. Ważne jest także, aby rodzice 

mieli świadomość potrzeby hartowania dzieci przez przebywanie na 

powietrzu w każdej porze roku, zapewnienie odpowiedniego, 

przewiewnego i niekrępującego ubrania i stosownego obuwia.   

Stwarzając dziecku dobre warunki do zabaw ruchowych na świeżym 

powietrzu przyczyniamy się do jego wszechstronnego rozwoju. Jak 

wiadomo najważniejszym czynnikiem w zabawie jest ruch i musi być go 

dużo, aby mógł wpływać dodatnio na rozwój dziecka.  

 
                                                                                                       Opracowała: mgr Beata Trybulska 
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„W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

 

Elementem, który nieodzownie łączy się z prawidłowym żywieniem, jest 

codzienna aktywność fizyczna. Stanowi ona również podstawę Piramidy 

Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Pamiętajmy jednak, że aktywność 

fizyczna to nie tylko pot wylany na siłowni. Wyjście z psem, dojście do pracy, 

jeśli zaparkujemy samochód dwie przecznice dalej, posprzątanie mieszkania 

czy sobotnie zakupy to również wysiłek dla naszego organizmu. 

 

Jakie korzyści przynosi nam podejmowanie aktywności fizycznej? 

• Reguluje stężenie cukru we krwi, poprawia wrażliwość tkanek na 

insulinę, 

• Reguluje przemianę materii, pozwala kontrolować masę ciała, 

• Obniża ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony układu sercowo-

naczyniowego, 

• Reguluje ciśnienie krwi, 

• Pomaga w prewencji osteoporozy, 

• Wzmacnia system immunologiczny, 

• Poprawia samopoczucie 

 

Wszyscy pewnie o tym wiemy, ale  profity jakie przynosi codzienna 

aktywność fizyczna naszym podopiecznym jest, moim zdaniem, 

najważniejszym aspektem wszechstronnego rozwoju dziecka. Dlaczego? 

Odpowiedzi na to pytanie zapewne można znaleźć w wielu publikacjach, ja 

jednak postanowiłam skupić się na wademekum wychowania fizycznego 

w przedszkolu opracowanego przez Kazimierę Wlaźnik. 

Pozwolę sobie na przypomnienie podstawowych wiadomości 



przedstawionych we wcześniejszym artykule. 

Wychowanie fizyczne spełnia cztery podstawowe funkcje, do których 

należy zaliczyć: 

- Stymulację, to jest pobudzanie procesów rozwojowych. 

Głównym czynnikiem  biologicznym stymulującym rozwój i sprawność 

fizyczną dziecka jest ruch, ponieważ aktywność ruchowa pociąga za sobą 

doskonalenie czynności i funkcji pracujących narządów. Wzmacnia organizm, 

kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy, głównie układ nerwowy, 

ruchowy, wegetatywny i dokrewny. Ma to ogromne znaczenie także 

w działalności pedagogicznej, albowiem, zgodnie z zasadą niepodzielnej 

jedności ustroju, ruch pobudza do rozwoju nie tylko morfologiczne cechy 

osobnicze, układy wewnętrzne i motoryczność człowieka, lecz jest także 

stymulatorem życia psychicznego. Na skutek pracy fizycznej powiększa się 

przekrój i objętość włókien mięśniowych, wzrasta siła i sprężystość mięśni.  

Od aktywności  ruchowej zależy również mineralizacja tkanki kostnej. 

Skurcze i rozkurcze mięśni ułatwiają prawidłowe krążenie na  obwodzie oraz 

odpływ chłonki naczyniami chłonnymi. Dopływ krwi tętniczej zaopatruje 

mięśnie w niezbędne do pracy składniki odżywcze (tlen, gliken), a odpływ 

krwi żylnej usuwa produkty zmęczenia wywołane pracą mięśniową (głównie 

kwas mlekowy). Dzięki temu wszystkie narządy są lepiej zaopatrywane w krew, 

sprawniej się rozwijają. Pod wpływem wysiłku fizycznego, prawidłowo 

dawkowanego, następuje szybsze krążenie krwi, wzmożona akcja serca, płuc, 

produkcja ciepła, zwiększone spalanie, przyswajanie i wydzielanie produktów. 

Ćwiczenia fizyczne pobudzają dojrzewanie ośrodków ruchowych 

w mózgu i przyspieszają tym samym rozwój motoryczności. Wzrasta szybkość 

przewodzenia bodźców nerwowych, polepsza się koordynacja ruchów oraz 

ekonomika pracy. Działalność ruchowa ma duży wpływ na rozwój życia 

psychicznego dziecka. Psychika dziecka jest silnie połączona z jego 

motoryką. W toku działania, również zajęć ruchowych, dziecko gromadzi 

wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca zasób własnych doświadczeń, 

wyobrażeń, pojęć, kształci pamięć, uwagę, myślenie. Ćwicząc w grupie 

podporządkowuje się ogółowi, wdraża do słuchania, przystosowuje się do 

przyjętych norm współżycia, kształtuje swój charakter, uczucia, wolę. 

-Adaptację, to jest przystosowanie organizmu dziecka do życia, do wysiłku 

fizycznego i zmiennych warunków otoczenia, 

Zajęcia ruchowe służyć muszą do kształtowania zdolności 

przystosowawczych ustroju dziecka do zmieniających się warunków życia 

i pracy (nauki), do środowiska społecznego, do właściwości klimatu 

temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza, a także do wysiłku fizycznego 

oraz do pokonywania rozmaitych trudności. Dobrze przystosowane do życia – 

to dziecko zdrowe i radosne, odporne na zachorowania, sprawne fizycznie, 

wyposażone w niezbędny zasób nawyków i umiejętności, mające zaufanie 

do własnych sił i możliwości. 

      Czynną formą adaptacji jest tak zwane hartowanie, które polega na 



podwyższaniu granic tolerancji na bodźce czy czynniki oddziałujące na 

organizm ze strony środowiska (np. zimno), a także na bodźce psychiczne. Im 

większa tolerancja ustroju, tym lepiej dziecko znosi zmiany wywołane przez 

różne czynniki w organizmie i psychice. 

-Kompensację i korektywę, to jest przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom 

rozwojowym oraz likwidowanie tych zjawisk w razie ich zaistnienia. 

Ruch jako czynnik kompensacyjny 

Przez termin kompensacja rozumiemy wyrównywanie, wzajemne 

znoszenie się dwóch działań. Jak wiadomo, dziecko w wieku przedszkolnym 

potrzebuje dla prawidłowego rozwoju 3-4 godziny ruchu dziennie. Dopiero 

przy takiej dawce bilans ruchowy jest wyrównany. 

Ruch jako czynnik korektywny 

Zadaniem korektywy wg Macieja Demala jest „wychowawcza 

interwencja we wszystkich przypadkach odchyleń rozwojowych, możliwych 

do zlikwidowania lub złagodzenia środkami wychowawczymi (ćwiczeniami)”. 

Tak więc zajęcia korekcyjne sprowadzają się do zabiegów 

terapeutycznych, w których dziecko powinno brać czynny, świadomy udział. 

Oczywiście taka konieczność występuje zawsze tam, gdzie kompensacja jako 

środek działań profilaktycznych okazała się mało skuteczna. 

 

Z wyżej wymienionych przemyśleń autorki wynika, że ruch jest 

najbardziej charakterystyczną i naturalną cechą faz ontogenezy człowieka. 

Chodzi więc o to, aby pielęgnować i podtrzymywać jego naturalne formy, 

a jednocześnie sterować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności. 

Jakie formy ruchu i jak często je stosować w najbardziej skrótowy 

i przejrzysty sposób przedstawia piramida aktywności fizycznej. Podobnie jak 

w piramidzie zdrowego żywienia najniższe i zarazem największe piętro 

przedstawia te formy aktywności, które powinny być stosowane jak 

najczęściej. 

Wraz ze wspinaniem się na kolejne piętra piramidy częstotliwość 

wykonywanych aktywności może być rzadsza, ale starajmy się nie zmniejszać 

jej poniżej wskazanej normy. 

Jak widać na przedstawionym modelu – nie wszystkie formy są 

wskazane, ale skoro musimy być czasem bardziej statyczni, to ograniczmy 

czas i częstotliwość tych form do niezbędnego minimum. 

 Oczywiście musimy brać pod uwagę możliwości naszego organizmu. 

Jeżeli cierpimy na chroniczne lub okresowe dolegliwości ruchowe, bądź 

choroba ogranicza możliwość wykonywania jakiejś aktywności – nie róbmy 

niczego na siłę, bo możemy sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Obecnie 

jest tyle różnych możliwości, że praktycznie każdy z nas może wybrać te 

najbardziej odpowiednie dla siebie. 



Źródło: Internet     Opracowała: mgr Agnieszka Dąbrowska 

 

 



Jak zorganizować się w małym mieszkaniu? 

 

Źródło: image: Freepik.com 

Długo myślałam nad tym tematem i nawet znalazłam kilka mądrych 

artykułów, które go wyczerpywały, ale… postanowiłam podzielić się moimi 

osobistymi przemyśleniami i doświadczeniem. Jako mama dwóch młodych 

dżentelmenów ( czyt. 4 latka i roczniaka) stwierdzam że:   

1. czy  masz mieszkanie 35 m2 czy 85 m2 każde mieszkanie jest za małe, 

2. nawet jak zaplanujesz i zorganizujesz jakąś super zabawę (twoim 

zdaniem) to twoje dziecko ma w tym momencie inne plany, 

3. nawet jak twoje dziecko ma milion zabawek to i tak nie ma czym się 

bawić ( coś jak kobieca szafa ;) 

Nauczona doświadczeniem stwierdzam, że najlepsze zabawy to te 

improwizowane, wymyślone tu i teraz i niestety – te najgłupsze i najbardziej 

brudzące. Mogłabym napisać wam złote rady, co robić i jak się 

zorganizować, ale prawda jest taka, że znajdujemy się w takim, a nie innym 

momencie życia. Jesteśmy poniekąd niewolnikami naszych mieszkań 

i spełniają one w tym momencie więcej niż jedna funkcję – są mieszkaniami, 

biurami, szkołami, przedszkolami, żłobkami, placami zabaw itp.  Ciężko jest 

nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości i pewnie nie napiszę nic nowego 

stwierdzając, że towarzyszą nam przy tym emocje, które mogą nas 



przytłoczyć. Ale do sedna ;) Zamiast się spinać i martwić, że coś nie jest 

zrobione lub posprzątane radzę wyluzować. Moje dzieci najlepiej bawią się: 

- kartonami,  

- kubkami,  

- łyżkami,  

- kaszą,  

- makaronem,  

- pianką do golenia, 

- wałkami do włosów, 

- nożyczkami (starszy). 

 

Planujesz posprzątać w szafkach/ szufladach/ szafie – super. Ja też  

Dlatego wyrzuć najpierw wszystko z szafy, zrób mega bałagan, a potem daj 

się w tym całym rozgardiaszu bawić dziecku. Zaufaj mi – ty zrobisz porządki, 

a ono znajdzie zabawę na długi czas. Planujesz remont/przemeblowanie  

w domu – fantastycznie. Daj dziecku pędzelek, farby i kawałek ściany, a przez 

długi czas nie usłyszysz: mamoooo.   

Możecie pomyśleć: „co ona tam wie!”. Przeżyłam  to i wiele innych 

sytuacji, które mam udokumentowane zdjęciami.  Ale to nic. Moi synowie 

mieli najlepszą gimnastykę na świecie jak odsunęłam szafkę w przedpokoju, 

alby za nią poodkurzać. Nie dość, że straszy odkurzył za szafką to razem 

z młodszym przechodzili pod, nad, na wylot szafki (nie ma ona „pleców”). 

Wymyślali takie zabawy, tak się nimi zmęczyli,  że starszy (który już nie śpi) 

poszedł  sam z własnej nieprzymuszonej woli na drzemkę z młodszym. A każdy 

rodzić wie, co to oznacza… ciepła kawa.  

Mogłabym napisać o praktycznych rozwiązaniach i super zabawkach, 

ale tak naprawdę wystarczy uzbroić się w cierpliwość i pozbyć się własnych 

obaw i zahamowań. Mój dom jest na tyle czysty, żeby był zdrowy i na tyle 

brudny, by był szczęśliwy. Pisałam już to nie raz, że tak naprawdę ogranicza 

nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia i nieważne ile mądrych książek 

przeczytamy i ile porad usłyszymy, to każdy dom jest inny i każde dziecko jest 

inne.  Mnie też dopadają gorsze dni, podczas których denerwuje mnie 

sprzątanie po moich dzieciach tysiąc razy dziennie i robię przy tym za 

urządzenie wielofunkcyjne, i jestem zła jak osa. Wtedy przychodzi do mnie 

mój syn i mówi „Mamo wiesz, co trzeba zrobić, jak się jest zdenerwowanym? 

Trzeba się uspokoić.” Jak mam gorsze chwile, to zaczynam myśleć o tych 

słowach i dochodzę do wniosku, że przy tysiącu spraw, które muszę zrobić siłą 

rzeczy trzeba z czegoś zrezygnować. Moje dzieci nie będą szczęśliwsze, jak 

będę miała w domu sterylnie czysto i nic im się nie stanie jak raz na jakiś czas 

zamiast obiadu zjedzą pizzę/ frytki lub coś innego baaaardzo niezdrowego. 

Jak zorganizować się w małym mieszkaniu? Odpowiadam – z miłością 

i wypływającą z niej otwartością – o improwizuj i stawiaj na proste 

rozwiązania, które dyktuje nie rozum, lecz serce     
Opracowała Milena Stanisławek 

 

 



Zabawy z dzieckiem na świeżym powietrzu. 

Pogoda za oknem coraz bardziej sprzyja spacerom lub wyjazdom za 

miasto. Warto z najmłodszymi spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. 

Puszczanie kolorowych latawców jest jedną z najlepszych metod spędzania 

wolnego czasu i fajną zabawą. Jednocześnie pobudza rozwój mięśni, serca 

i płuc, sprzyja rozwojowi ruchowemu.  

 



Innym sposobem spędzania czasu na dworze jest gra w kapsle. Do 

zabawy można wykorzystać kapsle i  nakrętki ze szklanych i plastikowych 

butelek. Kapsle-zawodników można dodatkowo przyozdobić, aby stały się 

bardziej wyjątkowe. Dzięki tej grze dzieci ćwiczą siłę i sprawność palców, 

koordynację ruchową, usprawniają rozwój obu półkul mózgowych. 

Zasady:  

1. Trasę do gry można przygotować praktycznie wszędzie: kredą na 

betonie, patykiem na piasku. 

2. Ustawiamy kapsle na starcie. 

3. Pstrykamy palcem w kapsel tak, aby nie wypadł z toru. 

4. Jeśli wypadnie, kapsel – zawodnik wraca na start i zaczyna od 

początku. 

5. Wygrywa ten kto pierwszy osiągnie linię mety. 

  

 

  

 

 

Opracował mgr Marcin Barszcz 

Źródło: Internet 

Poniżej przedstawiamy kwintesencję treści gazetki z propozycjami 

wspólnych ćwiczeń dzieci i rodziców. Można je osobno wydrukować 

i umieścić na ścianie jako podręczną instrukcję zabaw na ograniczonej 

powierzchni. Powodzenia! 



 

 

  Biuletyn dla „Tęczowego Przedszkola”  

 

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym 

atrybutem życia człowieka. Wynika ona  

z wrodzonych potrzeb organizmu i 

nabytych umiejętności. Odpowiednio 

dobrana aktywność ruchowa sprzyja 

rozwojowi organizmu, pomnażaniu i 

zachowaniu zdrowia.  

Ruch rozwija mięśnie, wpływa na 

prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija 

układ krążeniowo-oddechowy, podnosi 

sprawność i wydolność fizyczną. 

Co to jest aktywność 

fizyczna? 

 

 

Przedszko le n r  75  

29 .05 .2020r .  

 

  
 

Co to jest Piramida Aktywności 

Fizycznej dla dzieci? 
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Piramida obrazuje prawidłowy rozkład 

różnych form aktywności fizycznej 

pozwalający na utrzymanie dobrej 

kondycji fizycznej i zdrowia. Formy 

aktywności znajdujące się na dole 

piramidy powinny być wykorzystywane 

częściej (codziennie) niż aktywność 

znajdująca się bliżej wierzchołka 

piramidy, czyli czynności niewymagające 

aktywności fizycznej, które należy 

ograniczać.  „Ruch i zabawa” 

 

  

Aktywność fizyczna dzieci młodszych, 

w wieku przedszkolnym i młodszym 

szkolnym, powinna być oparta na grach 

i zabawach ruchowych. Należy 

podkreślić, że zajęcia w przedszkolu 

i szkole powinny być ukierunkowane nie 

tylko na rozwój sprawności fizycznej, lecz 

także na kształtowanie prawidłowej 

postawy ciała. Lekarze obserwują 

bowiem u co drugiego dziecka błędy 

w postawie, a utrwalone wady dotyczą 

30–40% dzieci i młodzież. 



 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dziecko i rodzic w pozycji „leżenie 

tyłem”. Ręce wzdłuż ciała. Kolana 

lekko rozstawione w bok. 

Ruch: unoszenie bioder do góry, 

nie odklejając łopatek od 

podłoża, powrót do pozycji 

wyjściowej. 

 

 

Dziecko i rodzic w pozycji klęku 

podpartego.  

Jak widać na załączonym obrazku, 

rodzic i dziecko są ustawieni tyłem do 

siebie, podpierają się na 

przedramionach. Jedna z nóg jest 

przedłużaniem tułowia, druga zgięta 

w stawie kolanowym. 

Rodzic w pozycji „klęku podpartego”. 

Nogi lekko rozstawione w bok. Ręce na 

szerokości barków. 

Ruch: dziecko czworak uje pod 

rodzicem.  

 

Dziecko i rodzic podpierają się na 

przedramionach. Dotykają się całymi 

stopami i wykonują ruch jakby jechali 

„rowerem”.  

 

Dziecko i rodzic podpierają się na 

przedramionach, stopami trzymają 

gumową piłkę.  

Ruch: przesuwanie  delikatnie 

stopami piłki w górę i dół.  

 

 

Gimnastyka dla „SMYKA” 
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Dziecko i rodzic w pozycji klęku 

podpartego, naprzeciwko siebie. 

Dłonie skierowane ku przodu.  

Ruch: wyciągamy jedną nogę za 

siebie, jest przedłużeniem 

tułowia, zmiana nogi.  
Dziecko i rodzic w odległości około 

2m. Rodzic w pozycji stojącej, 

mający piłkę gumową przy stopie, 

dziecko w pozycji półprzysiadu. 

Ruch: podawanie piłki do dziecka 

(turlanie), piłka wraca do rodzica.  

 

Dziecko znajduje się przed rodzicem.  

Ruch: dziecko i rodzic wykonują skoki 

obunóż. Rodzic naśladuję skoki dziecka.  

Odmiana: zamiana ról.  
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