
Temat: Gry i zabawy ruchowe.  

 

 

1. ,,Balony z wodą”.  

Do tej zabawy potrzebne będą duże ręczniki plażowe oraz balony 

wypełnione wodą. W tej zabawie powinno uczestniczyć więcej niż  

4 osoby, warto zaprosić domowników (najlepiej liczba parzysta). 

Trzymając ręczniki za rogi i stojąc około pół metra od siebie uczestnicy 

zabawy używają ręcznika do przerzucania balonu od jednej drużyny do 

drugiej. Po każdym udanym przerzucie należy zwiększyć odstęp między 

drużynami. Gra toczy się do upadku balonu na ziemię. Wtedy można 

zacząć kolejną rundę.  

 

2. ,,Balony z wodą II”. 

Balony z wodą można wykorzystać również w innej zabawie. 

Przeznaczona jest dla 4 lub więcej osób. Gracze łączą się w pary. Stają 

na linii startu plecami do siebie, pomiędzy nich wkłada się balon z wodą. 

Na słowo „strat” ruszają do mety, starając się nie upuścić balonu. Która 

drużyna pierwsza dobiegnie do mety z balonem - ta wygrywa. 

 

3. ,,Bieg kelnera”. 

Potrzebne będą plastikowe lub papierowe talerzyki oaz piłka do ping  

-ponga (lub inna mała piłeczka) dla każdej drużyny. Zabawa 

przeznaczona dla minimum 4 osób. Zawodnicy ustawiają się na mecie, 

pierwszy zawodnik z każdej drużyny trzyma na podniesionej w górze 

dłoni talerzyk, a na nim piłeczkę. Po usłyszeniu „start”, zawodnicy 

biegną do wyznaczonego punktu i zawracają. Przekazują talerzyk  

z piłeczką kolejnemu koledze z drużyny i on rusza do biegu. 



Upuszczenie piłeczki - powoduje konieczność powrotu do linii startu  

i ponowne rozpoczęcie biegu. Wygrywa drużyna, której wszyscy 

zawodnicy zaliczą bieg z piłeczką jako pierwsi. 

 

4. ,,Złap światełko”. 

Zabawa po zmroku, czyli to co dzieci lubią najbardziej. Potrzebna do 

tego jest duża przestrzeń (np. ogród) i latarka. Najlepiej, gdy jest 3 lub 

więcej graczy. Jedno dziecko nazywane „światełkiem” otrzymuje 

latarkę i oddala się od reszty. Włącza na chwilę latarkę i wyłącza. 

Pozostała grupa dzieci liczy do 100 i biegnie szukać w kierunku, gdzie 

widzieli błysk światła. W tym czasie "światełko" przemieszcza się. Cała 

trudność polega na tym, że osoba nazwana ,,światełkiem” musi po 

każdorazowym odliczeniu do 60 włączyć na chwilę latarkę. Osoba, 

która pierwsza odnajdzie „światełko” zamienia się rolami. Latarkę w 

zabawie można także zamienić na sygnał dźwiękowy np. z telefonu. 

Wtedy uczestnicy zabawy będą musieli kierować się słuchem, a nie 

wzrokiem. 

 

5. ,,Wyścig z arbuzem”. 

Do zabawy potrzebne są arbuzy oraz miotły. Dzieci stają na linii mety, 

po usłyszeniu sygnału „start”, każde dziecko turla arbuza za pomocą 

miotły aż do mety. Kto pierwszy dotrze tam z arbuzem, ten wygrywa. 

Arbuz nie może być zbyt duży, bo dziecko nie będzie w stanie go toczyć. 

 

6. Taniec ,,Kolorowe wstążki”. 

Do tej zabawy potrzebne będą wstążki w różnych kolorach o długości 

około 1,5 m oraz ulubiona muzyka. Tutaj nie potrzeba instrukcji, 

ponieważ taniec ma być intuicyjny, im więcej naprzemiennych ruchów 

rąk i nóg tym lepiej. 

 

Miłej zabawy!  
 

 

 

 

 

 


