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ĆWICZENIA DLA DZIECI I RODZICÓW METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO 

WERONIKI SCHERBORNE 

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody                              

tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju 

psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w 

tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych     w 

kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania. 

Najlepszym przyrządem dydaktycznym dla dziecka jest ciało dorosłego.  

W tych ćwiczeniach mogą brać udział wszyscy domownicy, dobrym miejscem do 

ćwiczeń będzie podłoga i dywan. Czas wykonywania ćwiczeń około                      15 

minut, ilość zadań 8-12. 

 Powitanie paluszkami- wszyscy siedzą w kole pochylając się do środka koła, 

wszyscy witają się ze sobą paluszkami rąk i całymi dłońmi. 

 Powitanie stopami – wszyscy siedzą w kole trzymając się za ręce, wszyscy 

witają się ze sobą paluszkami stóp. 

 Wskazywanie za rodzicem swoich części ciała – pokaż swoje ręce, swoje ucho 

itp. 

 Wagoniki – rodzic siedzi w rozkroku, obejmując rękoma siedzące przed nim 

dziecko. Poruszają się po podłodze w różnych kierunkach 

 Jak najwyżej – wszyscy leżą na plecach na podłodze. Sięganie rękoma                   

i nogami ,,do sufitu”, wyciąganie ich jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni 

gestu wkręcanie żarówek. 

 Bączek – wszyscy siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach i lekko 

uniesionymi. Odpychając się rękoma, każdy próbuje samodzielnie obracać się 

w miejscu wokół własnej osi. 

 Zabawa Raki – leżąc na plecach, z wyciągniętymi rękami za głowę odpychając 

się nogami, wszyscy przesuwają się na plecach po podłodze                  i próbują 

palcami ręki – szczypcami złapać inną poruszającą się w ten sposób osobę. 



 Lustro – rodzice i dzieci siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje 

dowolne ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy 

dziecka- zmiana ról. 

 Domki – rodzic w klęku podpartym, tworzy domek dla swojego dziecka. 

Dziecko wchodzi do domku (siada skulone pod rodzicem). Dziecko potem 

wychodzi spod domku, przechodzi między jego nogami i rękami. 

 Paczka – dziecko zwija się w kłębek na dywanie a dorosły próbuje                         je 

„rozwiązać”, powoli i delikatnie (zmiana ról). 

 Przepychanie – dziecko i dorosły siedzą na dywanie plecami do siebie                       

i próbują się przepychać plecami. 

 Skała – dziecko próbuje przesunąć rodzica, następnie zmiana. 

 Rowerek – dorosły i dziecko leżą na plecach, stopami opierają się o stopy 

partnera, kreślą wspólnie kółka w powietrzu, „jadą na rowerze”. 

 Tunel – dorośli tworzą tunel w klęku podpartym, dzieci przechodzą pod 

„tunelem”. 

 Kołyska – dorosły w siadzie rozkrocznym obejmuje dłońmi dziecko siedzące 

przed nim tyłem, kołyszą się na boki. 

 Piłowanie drewna – dziecko i rodzic siedzą w rozkroku, zwróceni przodem, 

trzymając się za dłonie. Stopy dziecka łączą się ze stopami rodzica,                        

na przemian kładą się na plecach na podłodze, cały czas trzymając się                    

za ręce. 

 Lustro – dziecko siedzi naprzeciw rodzica, zwrócone do niego przodem. 

Dorosły ,,rysuje” ręką w powietrzu różne figury np. jazdę samochodem, 

czytanie książki, jedzenie z talerza, ziewanie dziecko  stara się jak 

najdokładniej naśladować ruchy dorosłego, zmiana ról 

 Koncert- dzieci grają na plecach rodziców naśladują różne rodzaje deszczu 

 Ślepiec- w staniu rodzic zamyka oczy, dziecko prowadzi go, zmiana 

 Fala – dziecko leży na plecach rodziców, którzy kołysząc się, równocześnie 

kołyszą dziecko do przodu, do tyłu 

 Relaks- w leżeniu tyłem, kolana ugięte, wdech- nosem, wydech  - ustami, 
 


