
Gry i zabawy z piłką nożną do wykorzystania w domu. 

Ćwiczenia wykonujemy różnymi pikami- gumowymi, do tenisa ziemnego i stołowego i do 
piłki nożnej. 

W zabawach wykorzystujemy sprzęty dostępne w domu np.: koce, poduszki, krzesła, 
książki, łyżki drewniane, miednicę, kosz na zabawki itp. 

 

1. Kolanko 

Zabawa znana, ćwiczy u dzieci refleks, umiejętność chwytania piłki i 
rzutów (drogocenne wazony proponujemy na ten czas ewakuować z 
pokoju). Zasady są proste i polegają na rzucania do siebie piłki. W chwili, 
gdy komuś nie uda się złapać, klęka na kolano, przy drugim upuszczeniu 
piłki – na drugie, potem opiera łokieć na podłodze itp. Zabawę można 
dowolnie modyfikować (np. zamiast opierania łokciem może być siad 
skrzyżny) i dostosowywać trudnością do umiejętności dzieci. Każde 
złapanie piłki cofa jedno utrudnienie (czyli łapiąc piłkę, wstajemy z 
kolanka). A po zabawie puchar…lodów lub sałatki owocowej dla 
zwycięzcy! 

2. Zabawa w auta 

Ćwiczy umiejętność poruszania się z piłką oraz rozpoznawania 
sygnalizacji świetlnej. Na wyznaczonym terenie (np.w przedpokoju i w 
salonie) dziecko prowadzi piłkę i stara się na sygnał rodzica wykonywać 
następujące czynności: 
– „HAMULEC” – zatrzymać się z piłkę 
– „LUZ” – swobodne prowadzenie piłki 
– „GAZ” – prowadzenie piłki w szybkim tempie 
– „ŚWIATŁO CZERWONE” – zatrzymać się z piłką 
– „ŚWIATŁO ŻÓŁTE” – przygotowanie do prowadzenie piłki (bieg w 
miejscu przy piłce) 
– „ŚWIATŁO ZIELONE” – prowadzenie piłki. 

3. Mur chiński 

Z tworzymy prosty tor z dowolnych domowych sprzętów o dowolnej 
szerokości i długości obejmujący np.: przedpokój, salon. To „mur 
chiński”, po którym dziecko powinno prowadzić piłkę tak, aby ta nie 
wypadła poza ustawioną szerokość. Każda następna próba pokonania 



muru „powinna” trwać krócej. Gdy rodzic podaje komendę „Chiny”, 
dziecko zmienia kierunek prowadzenia piłki. 

4. Parkowanie auta 

Piłka wciela się w rolę auta, które trzeba zaparkować. Poszukiwanie 
miejsca parkingowego – jak to zwykle bywa – nie jest łatwe. Rodzic 
podaje charakterystyczne miejsce lub punkt krajobrazu (np. pod stołem 
w kuchni, pod ławą w dużym pokoju), a dziecko prowadzi piłkę i stara się 
dotrzeć tam jak najszybciej. „Parkując” dziecko siada na piłce. 

5. Trafienie piłką do celu 

Wersja tradycyjnej gry w zbijanego. Najlepiej wykonywać je w 
przedpokoju na tle drzwi. Dziecko trzyma piłkę najpierw w rękach, 
potem na ziemi i trafia piłką w ruchomy cel (rodzica). Gdy piłka dotknie 
w opiekuna, ten wchodzi w rolę rzucającego. 

6. Piłka=gol! 

Wiadomo, że jeśli jest piłka, to przyda się i bramka.  Bramkęustawiamy 
w dowolnym miejscu np. w przedpokoju na tle drzwi. Zadaniem dziecka 
jest: 
– prowadzenie piłki w stronę bramki , a potem oddanie strzału i 
pokonania bramkarza – rodzica, 
– przeprowadzenie piłki slalomem wyznaczonym z dostępnych 
przedmiotów i oddanie strzału do bramki, 
– przeprowadzenie piłki pod taboretem lub krzesłem(mi) i dopiero gdy 
piłka zostanie przeprowadzona przez te przeszkody, dziecko może 
oddać strzał do bramki bronionej przez opiekuna. 

7. Ćwiczymy liczenie 

Na trasie po której porusza się dziecko z piłką, tworzą się dziś ogromne 
korki. Opiekun podaje liczbę kontaktu z piłką, po której dziecko musi się 
zatrzymać i usiąść na piłce. Na przykład „3” – dziecko może trzy razy 
poprowadzić piłkę i powinno się zatrzymać. 

8. Przejazd pod mostem 

Opiekun i dziecko poruszają się po wyznaczonym terenie. Piłkę 
prowadzi dziecko, którego zadaniem jest przejście pod mostem, 
który tworzy rodzic stając w szerokim rozkroku. Dziecko musi przejść 
pod nogami i dobiec do podanej, obok jednej z nóg rodzica, piłki. Po 



pokonaniu przeszkody, rodzic ustawia się w dowolnym miejscu i znów 
tworzy most. 

9. Koszykówka naziemna 

Do gry potrzebny będzie kosz na zabawki, miednica  lub wiaderko. 
Stojąc w wyznaczonym miejscu (nie przekraczając wyznaczonej linii) 
staramy się na zmianę z dzieckiem trafiać piłką do pojemnika. 
Doskonale sprawdzą się tutaj również małe piłeczki (jak w basenikach z 
piłkami) lub nawet zwykłe klocki podzielone na kolory. Rodzic i dziecko 
oddaje 10 rzutów do pojemnika (każdy ma inny kolor piłeczek), a potem 
odbywa się komisyjne liczenie ilości trafień danego koloru. 

 

Filmik z bardzo prostymi elementami technicznymi, które dzieci znają i 
wykonują na zajęciach z piłki nożnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=f8Ln93U1EhI&feature=youtu.be 

 

 

A na deser…  lody i piłkarskie kolorowanki! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8Ln93U1EhI&feature=youtu.be
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/pilka-nozna/


 


