
Aktywność ruchowa – Zabawy nad wodą 

1. Na wakacjach – zabawa ruchowa.  

Wspólnie udamy się na  wakacyjną podróż, używając różnych środków transportu – rodzic 

prezentuje obrazki: roweru – leżymy na plecach i machamy nogami, naśladując 

pedałowanie; pociągu – poruszamy się jedno za drugim, trzymając dłonie na ramionach 

rodzica lub rodzeństwa; samolotu – kołyszemy się na boki z wyprostowanymi rękami; 

samochodu – poruszamy  się z rękoma wyciągniętymi przed siebie, naśladując trzymanie 

kierownicy. Po odbytym fragmencie podróży (w przerwach między korzystaniem z 

określonych środków transportu) dziecko może określić dokąd przybyło i jak może 

odpocząć w danym miejscu.  

 

2. Zabawy nad wodą: 

 Deska – dziecko leży na brzuchu, ma proste ręce wyciągnięte przed siebie, proste nogi 

unosi nad podłogą i opuszcza; 

 Pływanie żabką – dziecko w leżeniu na brzuchu naśladuje pływanie – energicznie 

wykonuje ruchy rękami i nogami; 

 Styl grzbietowy – dziecko w leżeniu na plecach, prostuje ramiona za głową, przesuwa 

je szerokim łukiem po podłodze w stronę ciała i unosi ręce góra do początkowej 

pozycji przy głowie. 

 Rowerki wodne – dziecko z rodzicem leżą na plecach, stykają ze sobą stopy, uginają 

jedną nogę, a druga prostują naprzemiennie – jak przy pedałowaniu na rowerze. 

 Wiosłowanie – dziecko z rodzicem siadają na dywanie w rozkroku, z prostymi nogami, 

łączą ze sobą stopy, chwytają się za ręce i lekko przeciągają, wykonując lekki skłon i 

wychylenie do tyłu. 

 Pływanie kraulem – dziecko wymachuje prostymi ramionami naprzemiennie, do 

przodu, do tyłu z lekkim pochyleniem tułowia w przód i w tył. 

 Przejście po kładce nad strumieniem – dziecko przechodzi po narysowanej kredą lub 

wyklejonej taśmą linii stopa za stopą, z jednoczesnym uniesieniem rąk w bok. 

 „Flaga biała, flaga czerwona” zabawa ruchowa. 

Dziecko reagują odpowiednio na kolory prezentowane przez rodzica. Czerwone flaga 

kładziemy się na dywanie i opalamy się, biała flaga – poruszamy się po pokoju i 

naśladujemy pływanie lub chlapanie się wodą.  

 

3. Ćwiczenia relaksacyjne – „Szum fal” – po intensywnym wysiłku zachęcam do położenia 

się wygodnie na dywanie, zamknięcia oczy i wysłuchania odgłosów plaży. 


