
Zabawy ruchowe dla 3-latków - część II 

 

1. Wyskocz ze skarpetek 

Siadamy razem z Maluchem bez butów, ze 

skarpetami na stopach. Nogi mamy 

wyciągnięte do siebie. Na hasło “start” 

próbujemy ściągać sobie nawzajem skarpetki, 

jednocześnie broniąc swoich. Jeśli przeciwnik 

zgarnie nasze, próbujemy mu je odebrać i 

założyć na nowo, cały czas próbując przy tym 

ściągnąć jego. Zabawa wbrew pozorom wcale 

nie jest łatwa. Można bawić się w ten sposób 

na materacu.  

 

2. Pirania 

Do tej zabawy używamy skarpety, którą rodzic 

zakłada na swoją dłoń. Jest to niby groźna pirania. 

Maluch ucieka, a pirania go goni. Uniki Malucha 

powodują, że pirania gryzie np. krzesło i jest potem z 

tego powodu bardzo niezadowolona. Maluch celowo 

wyprowadza ją w takie rejony, żeby miała masę 

przeszkód. Jest przy tym sporo śmiechu. 

 

Oto kolejne pomysły, które możecie Państwo wykorzystać  

z waszymi maluchami w domu. Miłej zabawy.  

 



3. Tor przeszkód 

Jedna z ulubionych zabaw Malucha. Wykorzystujemy do tego różne przedmioty, które mamy 

pod ręką. Może to być wiaderko od klocków, piłki, zabawki, cokolwiek. Ustawiamy z nich 

slalom, między którym Maluch biega i małe przeszkody, które musi ominąć skokiem (tu warto 

zwracać uwagę na to, żeby dziecko skakało w prawidłowy sposób, nie obciążając nadmiernie 

kolan). Można zrobić również mini równoważnię, tworząc linię do przejścia (np. z grubego 

sznurka, szalika, w zależności od wieku i 

umiejętności dziecka). Dodatkowo przydaje 

nam się tunel, przez który Maluch musi się 

przecz ołgać tuż przed metą. Zabawę można 

sobie urozmaicać np. woreczkami z 

grochem, szarfami i innymi przedmiotami, 

które wpadną Wam do głowy, kiedy 

pomyślicie o swoich zajęciach sportowych ze 

szkoły podstawowej lub przedszkola. 

 

 

4. Losowanie zadań 

Do zabawy trzeba się wcześniej przygotować. Na pocieszenie 

jednak dodam, że raz przygotowane kartki z zadaniami 

wystarczą na długo. Na małych karteczkach zapisujemy zadania. 

Mogą to być np. 2 podskoki, 2 przysiady, 2 pajacyki, klaskanie, 

kląskanie, stanie na jednej nodze, bieganie itd. Wszystko zależy 

tu od nas. Kartki wkładamy do jakiegoś pudełka. Maluch po kolei 

losuje zadania, które musi następnie wykonać. Można 

oczywiście losować razem z dzieckiem i wspólnie wykonywać 

zadania. 


