
SALON W RUCHU ALBO RUCH W SALONIE 

Kochani witajcie ponownie. Tym razem spotykamy się w salonie, miejscu gdzie 

normalnie przyjmujemy gości, chociażby z racji tego, że zazwyczaj jest to pomieszczenie w 

naszym domu o największym metrażu. I właśnie dlatego, że jest tu trochę więcej miejsca, 

możemy chwilowo wykorzystywać je do uprawiania „sportu”. Wiem zabrzmiało poważnie, 

na szczęście nasze dzieci jeszcze nie są takie duże, dlatego myślę, damy radę. 

Na początek proponuję rozgrzewkę: bieg w miejscu, podskoki „pajacyki”, skoki obunóż, 

przeskoki z nogi na nogę, skłony do przodu,  wymachy rąk do przodu i do tyłu, głębokie 

wdechy nosem ze wspięciem na palcach, wydechy ustami z opadaniem na całe stopy. 

Teraz możemy puścić wodze fantazji, weź miękką piłeczkę( jeśli nie masz to możesz ja zrobić 

z pomiętej gazety, ze złożonej pary skarpetek lub rękawiczek lub motka wełny). Możecie ją 

spokojnie podawać bez obawy, że zniszczy dekoracje, może dziecko podrzucać ją wysoko do 

sufitu, może celować do ustawionej w określonej odległości miski lub trafiać nią w drzwi. 

Jeśli pokusisz się o wykorzystanie krzeseł, to masz gotową bramkę do trafiania celnych 

strzałów. Radość dziecka na pewno będzie wielka, a to jeszcze nie koniec salonowych 

możliwości. Krzesła to także przeszkody, które można omijać, czyli nauka slalomu, to tunele 

pod którymi można się czołgać. A teraz zajmijmy się możliwościami stołu. Na pewno możemy 

pod nim czworakować, możemy okrążać lub omijać na czworakach nogi stołu. Możemy 

zagrać w miękki tenis stołowy (piłka z pomiętej gazety i wasze dłonie). Sami widzicie, że co 

mebel to inne fajne pomysły na zabawę. Wracając na podłogę. To możemy wykorzystać ją 

jako parkiet do tańców według pomysłów dziecka lub według propozycji np. z yutuba.  To 

miejsce, gdzie jeden pokazuje niewerbalnie np. zwierzę, a drugi odgaduje( czworakowanie z 

miauczeniem, to kot). Kazda taka aktywność ruchowa poprawia koordynację ruchową 

dziecka, wzmacnia jego mięśnie, dostarcza pozytywnej energii i radości. Tak energicznie 

spędzony czas można przyjemnie zakończyć pod stołem. Wiem brzmi śmiesznie ale to 

ulubiona zabawa wszystkich dzieci. Weź koce lub inne materiały o większej powierzchni, 

zmocuj je tak, aby okrywały stół tworząc swoisty namiot lub domek. Pozwól dziecku znieść 

do wnętrza ulubione zabawki, przedmioty. Poproś, może cię zaprosi do środka. Jeśli tak, to 

wykorzystaj ten magiczny moment, może pogadacie o czymś, o czym nigdy nie dowiedziałbyś 

się w innych okolicznościach. Może pooglądacie lub poczytacie książkę przy włączonej 

latarce, a może założysz na dłonie rękawiczki, każdą w innym kolorze i spróbujesz dziecku 

zrobić krótką inscenizację. Twoje dłonie to aktorzy, fabuła może z bajki, może wymyślona 

przez ciebie. Pokarz dziecku, jak prowadzić dialog, konwersację, zaproś je w trakcie do 

interakcji, a potem pozwól na pełną inicjatywę dziecka. 

  Gdy uda się wam wyjść na krótki spacer, to też możecie z tego czasu skorzystać 

kreatywnie. Dzieci lubią celowość swych działań, robią coś w konkretnym celu. Dziś spacer to 

też wersja okrojona i czasem i aktywnością ruchową, ale nie poddajemy się. Wyruszamy na 

„Wyprawę po skarby”. Bierzemy mały plecaczek na skarby, notesik i ołówek. W notesie w 

momencie wyjścia zaznaczamy krzyżyk jako symbol startu naszej ekspedycji. Podajemy 

dziecku miejsce docelowe np. las. Idąc dalej prosimy dziecko, aby obserwowało otoczenie i 

wskazywało ciekawe miejsca, które zaznaczamy symbolicznie na naszej mapie. Gdy 

dojdziemy już do obszaru leśnego poszukajmy skarbów: szyszki, kamyki, patyki. A może 



znajdą się śmieci – to temat o ekologii, o poszanowaniu Ziemi. Nie bagatelizuj tego 

problemu, raczej ucz i uwrażliwiaj.  Może wsłuchacie się w odgłosy lasu, może je 

rozpoznacie, zlokalizujecie i nazwiecie. To najlepsze ćwiczenie doskonalące w sposób 

naturalny słuch fonematyczny. Zróbcie zdjęcia pięknym okazom roślinnym i zwierzęcym. 

Opowiedz dziecku o spotkanych drzewach, albo po powrocie, w domu razem poszukajcie 

ciekawostek. Zapytasz po co te skarby?, do dalszej aktywności. Kamyki możecie włożyć do 

puszki, butelki, słoika, pudełeczka z kartonu, plastiku i dziecko ma niekonwencjonalne 

instrumenty do rodzinnego muzykowania. Te same kamyki możecie pomalować farbami w 

kilku kolorach, które posłużą do segregowania, liczenia, porównywania, układania wzorów, 

rytmów, liter, itp. Patyki można porównać pod względem długości, grubości. Można przykleić 

je dobrym klejem na kartkę bloku technicznego tak, aby stworzyć ramę obrazu. Obraz to 

może  drzewo liściaste albo iglaste wspólnie malowane z omówioną budową (pień, korona, 

gałęzie, liście).  Możecie wykorzystać mapę i zdjęcia z wyprawy do stworzenia książki. 

Dziecko coś narysuje, ty coś napiszesz, To wasza wspólna historia, zabawa i piękne przeżycia. 

Wracając do domu możecie pobawić się w „zdalne sterowanie”. Mówicie dziecku jak ma iść, 

np. 3 kroki do przodu, 2 skoki w bok, 1 skok w lewo,  4 kroki w prawo, czyli w kierunku 

sklepu, itp. Ta zabawa to doskonalenie orientacji przestrzennej. Kochani rodzice sami teraz 

widzicie, że to nic specjalnego. To taki sam spacer ale ubrany w zadania, które bawią ale 

przede wszystkim rozwijają  i edukują dziecko. 
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