
Ruch w domu – ćwiczenia i zabawy gimnastyczne 

SEGREGUJEMY ŚMIECI

Zajęcia ruchowe dla najmłodszych

Zabawa orientacyjno –porządkowa

1.Na podłodze rozkładamy trzy kolorowe tkaniny ,pojemniki lub pudełka imitujące pojemniki na 
śmieci papierowe, szklane i plastikowe.(trzy podstawowe) Na podłodze kładziemy też po 2-3 lub 
więcej„śmieci”. Może to być plastikowa butelka, pojemnik po kremie, klucz, kartka papieru i inne 
drobne przedmioty z wyżej wymienionych materiałów.Zabawa polega na tym że dziecko chodzi 
pomiędzy tymi rozłożonymi na podłodze przedmiotami starając się niczego nie nadepnąć .W tle 
towarzyszy zabawie piosenka dostępna tutaj : https://youtu.be/pRNtFXew_VE - Świat w naszych 
rękach(lub inna ulubiona piosenka czy melodia dla dziecka). Kiedy piosenka na chwilę się 
zatrzymuje, dziecko podnosi przedmiot z podłogi i wrzuca go na odpowiedni kolor „pojemnika”. 
Zabawa trwa dotąd, dopóki wszystkie przedmioty nie zostaną umieszczone w odpowiednie miejsca.

Zabawa z elementem rzutu

2.Na podłodze rozkładamy trzy jednokolorowe tkaniny. Może to być to , co znajdziemy w domu: 
obrus, poszewka, bluzka, sukienka jakaś bluza, szalik czy apaszka. Może to być także 
jednokolorowa miska czy odpowiedni pojemnik lub plastikowy koszyczek koloru żółtego, 
zielonego czy niebieskiego. Jeśli mamy to możemy także rozłożyć kolorowe kartki z kolorowego 
bloku w kolorze żółtym , zielonym i niebieskim. Będzie to nam imitowało pojemniki na śmieci. 
Ustawiamy te „ pojemniki” w szeregu. Dziecku dajemy kolorowe klamerki do bielizny lub klocki w
tych samych kolorach: żółtym , niebieskim i zielonym. Mogą to być także inne drobne przedmioty 
czy zabawki. Dziecko samo lub z partnerem (może to być mama, brat lub siostra) staje naprzeciw 
tych kolorowych „ pojemników” w wyznaczonej odległości i rzuca tymi klamerkami czy klockami 
do pojemników w takim samym kolorze. Na koniec sprawdzają który pojemnik zgromadził 
najwięcej „śmieci”.

Zabawa wzmacniająca mięśnie stóp.

W tle pobrzmiewa piosenka,z której skorzystałam w pierwszym ćwiczeniu 
https://youtu.be/pRNtFXew_VE

Świat w naszych rękach

3.Na podłodze leży niebieska płachta-pojemnik na papier. Dokoła pojemnika leżą drobne kawałki 
miękkiego papieru ręcznika papierowego lub pojedyncze płatki papieru toaletowego. Dziecko 
siedząc na podłodze i podpierając się z tyłu rękami stara się podnieść gołymi palcami stóp kawałki 
papieru i umieścić je na niebieskiej płachcie-wrzucając papierki do odpowiedniego pojemnika.

Miłej zabawy! 
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