
                   ZABAWY RUCHOWE Z KOCEM 

KAŻDY Z NAS PAMIĘTA Z DZIECIŃSTWA SWOJE ZABAWY Z KOCEM 

-,, DOMKI, TUNELE, BAZY”….DZIŚ KILKA INNYCH PROPOZYCJI ZABAW  

                             Z WYKORZYSTANIEM KOCA. 

Potrzebny będzie dowolnej wielkości koc ( najlepiej średnich rozmiarów). 

 

1. ZABAWA ,, POWÓDŹ”- dziecko biega w różnych kierunkach, na wyraźny 

sygnał mamy:,, Powódź” w jak najszybszym tempie musi znaleźć się na 

swoim kocu wykonując siad skrzyżny. 

2. ZABAWA ,, ODWRÓĆ KOC ”- Do tej zabawy możemy zaprosić mamę, 

tatę, brata, lub siostrę. Uczestnik zabawy musi odwrócić koc na drugą 

stronę w taki sposób, aby nie dotknąć nogami podłogi, wygrywa ten, 

który pierwszy wykona zadanie. 

3. ,,CIĄGNIĘCIE NA KOCU”- jest jedną z najbardziej ulubionych zabaw 

wszystkich dzieci. Spróbujcie raz takiej zabawy, a zobaczycie, że będzie 

to stary repertuar waszych wspólnych działań na podłodze. 

4. ,, KARUZELA”- dziecko składa koc w kostkę, siada na nim i próbuje 

odpychając się wyłącznie nogami kręcić się dookoła. Uniesione w górę 

ręce powodują, że pracują tylko same nogi.  

5. ,, NALEŚNIKI”- zawijamy dziecko w koc jak naleśnika. Trudność polega 

na tym, że dziecko samo musi ,, rozwinąć się”  z koca. 

6. ,, PŁYWANIE”- dziecko kładzie się na złożonym w prostokąt kocu na 

brzuchu. Za pomocą rąk naśladując pływanie przemieszczając się  

w dowolne miejsca pokoju. 

7. ,, ZABAWA Z PIŁKĄ ”- w dalszym ciągu obowiązuje pozycja leżenia na 

brzuchu, dziecko otrzymuje piłkę i stara się unieść ją w tej pozycji jak 

najwyżej do góry. 

                                                      

 



 

8. ,, ZABAWA  TUNEL” -z koca można zrobić tunel. Pokonywanie takiego 

tunelu jest ogromną frajdą, a jeszcze większą jest, gdy rodzicie 

wykonują to zadanie. 

9. ,, SKŁADANIE KOCA”- to świetna zabawa dla dziecka, można wymyślać 

różne warianty tej czynności- składanie w kostkę, składanie w trójkąt, 

prostokąt, albo rolowanie ćwiczy koordynację pracy rąk i sprawność 

manualną. 

10.  ,, KOŁYSANIE”- gwarancja świetnej zabawy. Wszystkie dzieci lubią być 

kołysane w kocu bez względu na wiek. Rodzice trzymają koc za rogi, 

dziecko leży w środku i powolnymi ruchami zaczyna być kołysane.  
11.  ,, FALE NA MORZU”-razem z dzieckiem  kładziemy na kocu małe piłeczki 

albo napompowane balony. Chwytamy za rogi i unosimy koc do góry. 

Falujemy nim, aż wszystkie balony/ piłeczki pospadają. 

12.  ,, PODRÓŻ DO KUCHNI ”- dziecko ma za zadanie jak najszybciej udać się 

do  kuchni ( lub innego pomieszczeni) opierając się dłońmi i ślizgając na 

kocu. Możemy zmierzyć czas, kto to ćwiczenie wykona szybciej ? 

 

                                     
 

13.  A na zakończenie ,, RELAKSACJA”. Połóżmy się razem na kocu  

                i posłuchajmy spokojnej muzyki. 

 


