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Temat: Ćwiczenia  stóp    

 

    

Czas trwania: 20 minut    

   

• „Żuraw” - Dzieci chodzą po sali z wysoko unoszonymi kolanami i maksymalnie zgiętymi 

stopami (obciągniętymi stopami), naśladują polujące żurawie.    

    

• „Granie na bębenku”-Dzieci siedzą w siadzie ugiętym ze stopami opartymi o podłogę. Na 

hasło „gramy” podnoszą pięty do góry (zginają stopy) i uderzając lekko palcami, naśladują granie na 

bębenku.    

    

• „Zbuduj zamek z klocków” -Dzieci siedzą w siadzie ugiętym, zadaniem dziecka jest 

zbudowanie za pomocą stóp dowolnego zamku z leżących obok rozrzuconych klocków. Można 

określić czas trwania podczas trwania piosenki, którą lubi słuchać.    

    

• „Bicie brawa stopami”-Leżenie na plecach, ręce odsunięte w bok, dzieci unoszą ugięte nogi i 

rozchylają na boki kolana, stopy zwracają podeszwami do siebie i „biją brawa”.    

    

• „Odkurzacze”-Dzieci naśladują robienie porządków. Odkurzaczem, czyli palcami stóp 

zbierają rzeczy leżące obok nich (mogą to być kapsle, kasztany, korale, woreczki, klocki, maskotki) 

każde do innego pojemnika.     

    

• „Mycie się” -Uczestnicy zabawy „po ciężkiej pracy” – dbając o higienę, przystępują do mycia 

całego ciała za pomocą stóp (stopy to mydło).    

    

• „Wycieranie się po myciu” -Dzieci po dokładnym umyciu się, przystępują do wycierania, 

używając stóp jako ręcznika. Następnie zmiana nóg.    

    

• „Chód baletnicy” -Dzieci maszerują po sali z maksymalnie zgiętymi podeszwowo stopami. 

Palce jako pierwsze dotykają podłogi.    

    

• „Czytanie gazety” -Dzieci siedzą na podłodze, przed nimi leży rozłożona gazeta. Na znak 

prowadzącego starają się rozłożyć, a następnie złożyć gazetę palcami stóp.     

    

• „Rozrywanie gazety” -Dzieci siedzą na ławeczce, przed nimi leży gazeta, zadaniem dzieci jest 

porozrywać gazetę na kawałki palcami stóp.    

    

• „Zbieranie śmieci” -Dzieci chodzą po pokoju i zbierają palcami stóp wszystkie leżące kawałki 

gazety i wrzucają je do wcześniej przygotowanego pudełka.    

    



• „Pożegnanie części ciała” -Dziecko siedzi prosto (najlepiej przy ścianie). Dziecko obejmuje 

stopę rękoma tak, aby podeszwa była zwrócona do środka i aby można się było w niej „przeglądać” 

(kostka wewnętrzna ma być „schowana”). Powoli, nie szarpiąc nogi, dzieci dotykają palcami stopy 

kolejno brody, nosa, czoła, uszu i barków. Ćwiczymy na przemian, raz jedna nogą, potem drugą.    

Zalecam wykonanie ćwiczeń przez całą rodzinę     
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1.Na początek posłuchajcie piosenki na youtube  Sklep z zabawkami/Urwisowo- piosenki dla 

dzieci.  

Powiedzcie  Rodzicowi o czym była ta piosenka, jakie słowa się powtarzały ,spróbuj je 

zaśpiewać:  

Do sklepu z zabawkami mama zabrała 

mnie Biegam między półkami Mogę 

wybrać to co chcę.  

RODZICU! POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM NA TEMAT PRAWIDŁOWEGO ZACHOWANIA SIĘ W 

SKLEPIE  

2.Wybierz ze swojej półki kilka ulubionych zabawek(5-6) i połóż na dywanie blisko siebie. 

Dobrze się przyjrzyj , zapamiętaj jakie zabawki leżą na dywanie.   

Teraz wyjdź z pokoju a w tym czasie Rodzic schowa 1 zabawkę .Zawoła cię słowami: 

„Zapraszam gościa do pokoju” –wtedy dopiero możesz wejść i odgadnąć jaka zabawka 

została schowana.  

Na zakończenie tej zabawy Rodzic przykrywa chustą lub kocem wszystkie zabawki na 

dywanie a zadaniem dziecka jest odgadnąć  nazwy zabawek schowanych pod chustą. ŻYCZĘ 

POWODZENIA!   

  


