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Zestaw zabaw ruchowych z elementami  Metody Weroniki Sherborne 

 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Idź jak”  

 Rodzic wymienia nazwę dowolnego zwierzątka, a dziecko naśladuje jego ruchy np. 

kot – dziecko chodzi na czworakach 

2. Zabawy kształtujące świadomość schematu ciała 

 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 , witają się ze sobą paluszkami stóp. 

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

itp. 

 Masażyki - pp. rodzic siada za dzieckiem i rysuje na jego plecach określone kształty 

3. Zabawy kształtujące świadomość przestrzeni. 

 Jak najwyżej – wszyscy leżą na plecach ,,w rozsypce” 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. 

 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. 

4. Zabawy oparte na relacji „z” 

 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. 

 



5. Relaks  

 rodzic z dzieckiem leżą na podłodze i wdychają powietrze nosem, wydychają ustami 

 

 

Zadanie dla Przyjaciela Ziemi: W dniu dzisiejszym zwracamy szczególną uwagę na 

oszczędność energii elektrycznej – wyłączmy wszystkie niepotrzebne urządzenia z prądu – 

pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i poproście rodziców o pomoc. 

 

Drogie Przedszkolaki mam nadzieję, że bez większych problemów wykonaliście wszystkie 

zadanie Przyjaciele Ziemi. Gratuluję Wam!! 

Dla chętnych dzieci przesyłam szablon odznaki, zaprojektujcie własną odznakę 

 Przyjaciela Ziemi. Miłej pracy . 
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