
Zapraszam do zabaw ruchowych całą rodzinę 

„WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW” 

Zabawa „Posągi”  Biegamy na wyznaczonym terenie, z wyjątkiem jednego gracza wybranego 

na początku (najlepiej tego najszybszego). Zostanie on czarodziejem, który będzie musiał 

odszukać i dotknąć pozostałych graczy. Za każdym razem gdy czarodziej dotknie jednego  

z graczy, ten musi stanąć w bezruchu, jak gdyby był posągiem. Ta zabawa rozgrywana jest na 

czas, osoby, które nie zostaną zaczarowane w tym czasie wygrywają. 

Zabawa „Berek łańcuchowy”  Wyznaczamy jedną osobę, która będzie berkiem, goniącym 

graczy. Osoba złapana dołącza się do berka, łapie ją za rękę i razem próbują złapać innych 

graczy. . Zabawa rozgrywana jest na czas, osoby, które nie zostaną złapane w tym czasie 

wygrywają.    

 Zabawa „Murarz” Wybiera się jedną osobę, która będzie murarzem. Pozostali gracze 

ustawiają się na linii, i ich zadaniem jest na sygnał prowadzącego przedostać się na drugą 

stronę, pomiędzy słupkami wyznaczającymi teren murarza tak, aby nie zostać przez niego 

złapanym. Kogo murarz złapie ten staje na baczność obok słupka tworząc mur, w ten sposób 

zmniejsza pole przez, które przebiegają gracze. Komu najdłużej uda się nie być złapanym 

przez murarza ten wygrywa i sam staje się murarzem. 

Zabawa „Gra w klasy”  Dziecko rozpoczynające grę rzuca kamyk i stara się trafić w pierwsze 

pole. Gdy trafi, może rozpocząć skoki (zwykle na jednej nodze). Trzeba skoczyć kolejno na 

każde pole, zaś w przypadku podwójnych rozstawić nogi na oba pola. Po dotarciu do „głowy” 

musi zrobić skok z obrotem i wrócić, zabierając po drodze kamyk. Następnie rzuca kamyk do 

kolejnego okienka itd. Kto nie trafi na właściwe pole albo podczas skakania nadepnie na linię 

chłopka oddaje kolejkę przeciwnikowi. 

Zabawa „Kto szybciej stanie przy drzewie?” Rodzic wybiera miejsce do zabawy, gdzie jest 

kilka drzew. Gracze swobodnie poruszają się między drzewami, a na sygnał stają przy 

drzewach. Rodzic zapowiada, że przy każdym drzewie może stanąć tylko jedna osoba.  

Zabawa „Kryj się!”  Gracze rozbiegają się i kryją w promieniu 15-20 kroków odwróceni 

twarzą do drzewa. Po kilkunastu sekundach liczący gracz odwraca się i obserwuje przedpole. 

W razie zauważenia źle ukrytych graczy przywołuje do siebie. Po chwili wszyscy wracają. 

Wygrywają te osoby, które były najlepiej ukryte. 


