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Do ciekawej  zabawy dzieci wcale nie potrzebują mnóstwa zabawek. 
Przy odrobinie kreatywności z naszej strony jesteśmy w stanie 
sprawić, że przedmioty codziennego użytku zainteresują dziecko  
i zajmą jego uwagę na długi czas. Dziś zapraszamy do zabaw 
ruchowych z poduszkami. Zapewne u każdego dziecka w domu 
znajdą się zwykłe poduszki typu ,, Jasiek’’. Do zabaw zapraszamy 
mamę lub tatę, rodzeństwo.  
 
Ćwiczenie 1. 
,,Spacer z poduszką”- umieszczamy poduszkę na głowie  
i maszerujemy z nią w różnych kierunkach zwracając uwagę, żeby nie 
spadła.  
,, Berek z poduszką”- poduszka w dalszym ciągu znajduje się na 
głowie. Wybrana osoba jest berkiem i próbuje złapać któregoś  
z domowników, który następnie staje się berkiem.  
Ćwiczenie 2. 
„Rowerek” – Ćwiczenie mięśni brzucha. Kładziemy się na plecach, 
trzymamy  ,,poduszkę – kierownicę’’ i naśladujemy  jazdę na rowerze. 
Ćwiczenie 3. 
,,Czary –mary-zmień poduszkę….” 



- w tacę- maszerujemy umieszczając poduszkę na dłoni, 
- w kierownicę- biegając naśladujemy jadący samochód, 
- w dom ślimaka- kładziemy poduszkę na plecach poruszając  
  się wolno jak ślimaki, 
- w krzesło- biegamy w różnych kierunkach, na sygnał wybranej   
osoby siadamy na poduszkę. Kto usiądzie pierwszy?, Kto ostatni?, 
- ,, Czary mary-poduszka zmienia się….”- każdy z domowników 
podaje swoje propozycje. 
Ćwiczenie 4. 
Zabawa skoczna ,, Kangur”- trzymając poduszkę między nogami 
skaczemy do wyznaczonego miejsca i z powrotem. Kto będzie 
najszybszy? 
Ćwiczenie 5. 
Kolejna zabawa skoczna „Przez poduszkę” – układamy poduszkę  
w bezpiecznym miejscu, przeskakujemy przez nią obunóż w taki 
sposób, żeby jej nie dotknąć. 

Ćwiczenie 6. 
,,Poduszkowy tor przeszkód”- układamy poduszki w linii prostej 
kolejno jedna za drugą w odległości umożliwiającej przejście po 
nich, przechodzimy krokiem naprzemiennym na drugą stronę.  
W drodze powrotnej pokonujemy ten sam tor slalomem. 
Powtarzamy 3 razy. Kolejnego pokonania toru spróbujcie dokonać 
przeskakując przez poduszki obiema nogami, lub pokonując go 
slalomem na czworakach.  
Ćwiczenie 7.  
Zabawa ,, Karuzela”- siadamy na poduszce. Z pomocą nóg odpychając 
się ( ręce uniesione wyżej) kręcimy się dookoła. To świetne ćwiczenie 
na wzmacnianie mięśni nóg. 
Ćwiczenie 8.  
,, Unieś poduszkę”- kładziemy się na brzuchu. Unosimy poduszkę jak 
najwyżej starając się utrzymać ją przez chwilę w górze. Ćwiczenie 
wykonujemy kilka razy. 
Ćwiczenie 9. 
Siadamy na poduszkach ( najlepiej w siadzie skrzyżnym), drugą 
poduszkę kładziemy na głowie. Wykonujemy skłony tułowia 



zrzucając poduszkę wg. poleceń prowadzącego- po prawej stronie, 
po lewej stronie, za sobą, przed sobą.  
Ćwiczenie 10. 
,, Bitwa na poduszki”- to fajna zabawa, ale należy pamiętać, że 
zawsze dbamy o zasady bezpieczeństwa. 
Ćwiczenie11. 
Relaksacja. Kładziemy się na poduszki i oddychamy głęboko 
wdychając powietrze nosem i wypuszczając ustami. Relaksując się 
możemy posłuchać przyjemnej muzyki,  bajki przeczytanej przez 
mamę lub tatę. 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


