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P odstawowà formà aktywnoÊci dziecka,
zarówno w wieku przedszkolnym, jak
i wczesnoszkolnym, jest zabawa.

W czasie zabawy dzieci zdobywajà ró˝ne
umiej´tnoÊci, uczà si´ rozwiàzywaç problemy.
Wtedy, kiedy z pe∏nym zaanga˝owaniem ba-
wià si´ w gry przeznaczone specjalnie dla
nich, stymulujà one zarówno ich cia∏o, jak
i umys∏. Zabawa to najkorzystniejsza forma
pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoru-
chowo, gdy˝ anga˝uje wszystkie zmys∏y. Jest
ona królestwem dzieci, jest naturalnym spo-
sobem wyobra˝ania sobie Êwiata.
� Przyk∏ady zabaw
ZACZAROWANE KO¸O 
� Cele: zaspokojenie potrzeby ruchu,

przestrzeganie ustalonych regu∏ zabawy,
ostro˝noÊç w kontaktach fizycznych. 
Wybieramy czarodzieja. ZakreÊlamy ko∏o

(8-10 kroków w zale˝noÊci od liczby uczestni-
ków). Czarodziej staje w kole i nie pozwala
przez nie przebiegaç. Przebiegajàcego stara
si´ dotknàç r´kà. Dotkni´te dziecko jest za-
czarowane i staje w kole jako pomocnik cza-

rodzieja. Liczba pomocników ciàgle si´ po-
wi´ksza i przebieganie przez ko∏o jest coraz
trudniejsze. Wygrywa ten, komu uda si´ sa-
memu zostaç za ko∏em.
CO SI¢ ZMIENI¸O? 
� Cele:
– rozwijanie spostrzegawczoÊci, pami´ci

i koncentracji uwagi; 
– umiej´tnoÊci grupowania przedmiotów

wed∏ug przyj´tego kryterium; 
– wzbogacanie s∏ownika dziecka. 
� Pomoce: ró˝ne przedmioty (np. ksià˝ki,

zabawki, klocki, przybory szkolne).
Przygotowany zestaw rekwizytów poka-

zujemy dzieciom, omawiamy ich nazwy
i prosimy o zapami´tanie ich ustawienia.
Potem, zgodnie z umowà, dzieci zamykajà
oczy lub odwracajà si´, a nauczycielka zmie-
nia ustawienie przedmiotów. Zadaniem
dzieci jest powiedzieç, jak zmieni∏o si´ usta-
wienie przedmiotów. Mo˝na wprowadzaç
ró˝ne wersje tej zabawy, np.: chowanie jed-
nego przedmiotu, zwi´kszanie liczby rekwi-
zytów lub ich przestawianie.
UKRYTA STRONA KOSTKI
� Cele:
– doskonalenie szybkoÊci zapami´tywania, 
– rozwijanie umiej´tnoÊci porównywania

zbiorów,
– doskonalenie umiej´tnoÊci strukturyzacji

przestrzeni. 
� Pomoce: ˝etony, kostka z obrazkami. 

Na stole le˝à ˝etony. Dzieci dok∏adnie
oglàdajà wszystkie rysunki na kostce. Po wy-
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rzuceniu kostki dziecko odgaduje obrazek
znajdujàcy si´ na ukrytej, przylegajàcej do
sto∏u stronie kostki. Za prawid∏owe odgad-
ni´cie zdobywa jeden ˝eton. Zabawa toczy
si´ dalej, a˝ do wyczerpania ˝etonów. Dzieci
porównujà liczb´ zebranych ˝etonów. Wy-
grywa ten, kto zdoby∏ ich najwi´cej.
CHODZENIE
� Cele: rozluênienie, zmniejszenie napi´cia

psychicznego. 
Dzieci chodzà swobodnie po sali. Prowa-

dzàcy zmienia co jakiÊ czas polecenia: 
a) chodzimy jak ludzie bardzo zm´czeni,

smutni, weseli, zamyÊleni; 
b) chodzimy: 
– z otwartym parasolem pod wiatr; 
– w g∏´bokim Êniegu;
– po goràcym piasku;
– skaczemy po kamieniach w górskim po-

toku; 
c) wymyÊlamy g∏upie kroki – ka˝dy wymy-

Êla Êmieszny sposób chodzenia.
PODAWANIE PRZEDMIOTU
� Cele: rozluênienie, zmniejszenie napi´ç,

wprowadzenie radosnego nastroju w grupie. 
� Pomoce: zabawka pluszowa lub woreczek

do çwiczeƒ. 
Dzieci stojà w kole zwrócone do siebie

twarzami. Prowadzàcy podaje przedmiot,
który dzieci podajà sobie w taki sposób, jak-
by ten przedmiot by∏: 

– bardzo ci´˝ki, 
– goràcy, 
– delikatny (kruchy), 
– cuchnàcy (Êmierdzàcy), 
– lekki. 
Po ka˝dej rundce prowadzàcy zmienia

polecenie.
RÓ˚OWA CHMURKA 
� Cele: rozwijanie umiej´tnoÊci relaksowa-

nia si´, likwidacja niepokoju i l´ku, odre-
agowanie napi´ç psychofizycznych. 

� Pomoce: tekst bajki, bardzo spokojna mu-
zyka. 
Dzieci k∏adà si´ na dywanie. Cia∏o u∏o˝o-

ne luêno. Zamykajà oczy, oddychajà spokoj-
nie i s∏uchajà muzyki po∏àczonej z opowiada-
niem bajki. 

A teraz wyobraêmy sobie, ˝e jest ciep∏y, s∏o-
neczny dzieƒ. Niech ci si´ wydaje, ˝e le˝ysz na
ró˝owej chmurze. Ca∏e twoje cia∏o mi´kko na
niej spoczywa. Wszystkie cz´Êci cia∏a tonà
w chmurze i ˝adna nie musi nic robiç, bo
chmura przytrzymuje jà w powietrzu. Le˝ysz
i ∏agodnie p∏yniesz z chmurà. Wieje lekki, ch∏o-
dzàcy twoje skronie wiatr. Nad tobà w górze
s∏oƒce rozlewa swe ciep∏e, jasne promienie na
ca∏y Êwiat wokó∏ nas. Dobrze ci jest. Chmura
unosi ci´ tu, ko∏ysze. Niesie w przestworza.
Ws∏uchujesz si´ w muzyk´, która ci´ unosi, p∏y-
niesz. Ws∏uchaj si´ w cisz´, wtop si´ w nià.

Stopniowo wracamy do rzeczywistoÊci.
Delikatnie poruszamy palcami ràk, powoli
siadamy i g∏´boko oddychamy. �
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