
Wakacyjny zestaw zabaw i ćwiczeń SI 

Stymulacja przedsionkowo-proprioceptywna 

1. „Żółwie” - Dziecko ustawia się w pozycji czworaczej. Dorosły umieszcza na jego 

plecach większą poduszkę. Zadanie polega na spokojnym przemieszczaniu, bez 

pośpiechu z jednego miejsca na drugie. Dla utrudnienia można umówić się  

z dzieckiem, że na sygnał dźwiękowy będzie chować się pod poduszką.  

2. Wspinaczka - Dziecko stoi na baczność. Prosimy, aby próbowało na niby wchodzić po 

drabinie – unosi rękę możliwie jak najwyżej i przeciwną nogę zgiętą w kolanie; 

opuszcza; zmiana stron. Dziecko wykonuje kilka ruchów po czym prosimy je by 

zatrzymało się np. po 3 ruchach i wytrzymało liczenie do 5. Po zatrzymaniu wykonuje 

kolejne kilka ruchów np. 5 i zatrzymuje się. 

 

 

3. „Sprężynka” – zadanie polega na rytmicznych wspięciach na palcach i wykonywanie 

półprzysiadów. 

4. Turlanie – dziecko turla się po podłodze, na określony dźwięk zatrzymuje się leżąc na 

plecach i wykonuje ruchy rękoma i nogami jak do „aniołka na śniegu”. 

5. Wykonanie Pajęczej sieci – do tego zadania potrzebny będzie długi sznurek/włóczka. 

Niczym pająk próbujemy upleść sieć, wykorzystując do tego krzesła, stół oraz inne 

meble. Sznurek niech jest raz wyżej, raz niżej. Do zrobienia pajęczyny można też 

wykorzystać pociętą bibułę lub papier toaletowy. Może to wyglądać tak:  



 

 
6. Wyzwania do wykonania z pajęczyną: 

a. - przejście na stojąco przodem, 

b. - przejście na stojąco tyłem, 

c. - przejście na czworaka przodem, 

d. - przejście na czworaka tyłem, 

e. - przejście krok nad sznurkiem krok pod sznurkiem, 

f. - przejście co drugi sznurek, 

g. - przejście jak pająk. 

7. Sposób przejścia przez pajęczynę dowolny, plus wykonanie dodatkowych zadań: 

a. - przeniesienie przez pajęczynę woreczka na głowie, zamiast woreczka można 

użyć małej maskotki, 

b. - przeniesienie przez pajęczynę na łyżeczce małej piłeczki, 

c. - przeniesienie przez pajęczynę maskotki/woreczka na plecach, 

d. - własny pomysł. 

8. Szybka zmiana pozycji na klaśnięcie: jedno klaśnięcie – 3 przysiady, dwa klaśnięcia – 3 

pajacyki, trzy klaśnięcia – 3 obroty. Czas trwania zabawy – około 2 minut. 



9. Przechadzka z taczką. Dziecko leży na podłodze, ręce spoczywają blisko ramion. 

Druga osoba chwyta za kostki i podnosi do góry, dziecko próbuje chodzić na rękach. 

Na starcie umieszczamy pudełko ze spinaczami, dziecko przypina spinacz do koszulki, 

następnie w pozycji „taczki” idzie w kierunku mety (to może być zasłonka w oknie lub 

firanka lub inna rzecz, do której trzeba będzie przypiąć spinacz). Zadanie powtarzamy 

kilka razy zamieniając rękę, która przypina spinacz. 

 
 

10. Chodzenie po zawiniętym kocu stopa za stopą do przodu i do tyłu. Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy, potem dziecko spróbuje wykonać je z zamkniętymi oczami. 

11. Kołyski - Dziecko w pozycji na plecach łapie się za kolana, unosi głowę i stara się 

rozhuśtać do przodu i tyłu, na boki i po okręgu. To samo ćwiczenie można wykonywać 

na brzuchu.  

                                      
12. Przechodzenie pod przeszkodą - Na niedużej wysokości umieszczamy kijek lub 

mocujemy linę. Zadaniem dziecka jest przejść w pozycji kraba (kolana ugięte, tułów 

oparty na dłoniach z tyłu) pod przeszkodą, tak aby jej nie dotknąć. Dla utrudnienia 

możemy ułożyć dziecku na brzuchu małą zabawkę lub maskotkę. Ćwiczenie należy 

powtórzyć 5 – 10 razy. 

 

 



13. Równoważnia - Prosimy dziecko o utrzymywanie równowagi przez określony czas  

w różnych pozycjach ciała. Określamy różne miejsca podparcia ciała np. dwa kolana, 

jedno kolano i jeden łokieć, w pozycji klęku na jednym kolanie itp. Zachęcamy dziecko do 

wymyślania nowych pozycji. 

 

14. Mumia - Dziecko stoi na baczność. Dorosły zawija je w papier toaletowy lub ręcznik 

papierowy, kiedy skończy dziecko może rozerwać papier. Papier możemy zastąpić 

również bandażem elastycznym 

 
 

Ćwiczenia motoryki małej 

15. „Szaszłyki” - Rolkę po ręczniku papierowym lub papierze toaletowym przebijamy tak by 

powstało kilkanaście dziurek na wylot. Dziecko otrzymuje słomki do napojów, kredki lub 

patyczki do szaszłyków. Zadanie polega na przekładaniu słomek przez tubę. Do ćwiczenia 

można również wykorzystać durszlak. 

 



16. Każdy palec ręki prawej „wita się” z prawym kciukiem. Każdy palec z ręki lewej „wita się” 

z lewym kciukiem. Jeśli dziecko dobrze sobie radzi z tym zadaniem to próbuje wykonać 

go również z oczami zamkniętymi. Ważne jest, aby ruch każdego palca był wolny  

i precyzyjny – osobno „wita się” kciuk i palec wskazujący, osobno – kciuk i palec 

środkowy, osobno kciuk i palec serdeczny, osobno kciuk i palec mały. 

 

 
 

Stymulacja wzrokowa 

17. Szukanie cienia - na dużym kartonie rozkładamy różne przedmioty, powinny one mieć 

możliwie urozmaicone kształty. Prosimy dziecko by wspólnie z nami odrysowało ich 

kształt możliwie jak najdokładniej. Następnie zdejmujemy wszystkie przedmioty, 

chowamy je do woreczka i prosimy dziecko by wyjmowało kolejne przedmioty i starało 

się je ułożyć na odpowiednim miejscu, możliwie najdokładniej ja k to możliwe. 

 

 


