
Trenuję z Jarzębinką 25-29.05.2020 

Kochane Dzieciaczki! Drodzy Rodzice!  
Przed nami kolejny tydzień wyzwań! 

Co powiecie na jazdę na rowerze lub hulajnodze? Wiem, że są one jednym           
z waszych ulubionych sposobów poruszania się  

Jazda na rowerze, hulajnodze to połączenia łatwości przemieszczania się i aktywności 

fizycznej. Dzięki jeździe dziecko uczy się opanowania własnych ruchów, zwiększa kontrolę nad 

swoim ciałem, uczy się zwalniania, hamowania, manewrowania, a przy tym wzmacnia mięsnie 

nóg, brzucha i pleców. Ponadto, jazda na rowerze, czy też na  hulajnodze przyczynia się 

również do szybszego i lepszego rozwoju mowy. Jak to możliwe? Nie chodzi tu o częstsze 

kontakty z rówieśnikami na podwórku, choć to również ma duże znaczenie. Ośrodek mowy 

jest zlokalizowany w tej samej części mózgu, co ośrodek równowagi. Stymulowanie tej partii 

mózgu poprzez ćwiczenie równowagi jednocześnie przyspiesza tworzenie nowych połączeń w 

ośrodku mowy. Kolejną korzyścią wynikającą z tego typu zabawy to nauka. Podczas jazdy 

dziecko nie tylko może sprawdzić swoją znajomość znaków drogowych, ale również uczy się 

poprawnego oceniania odległości, oraz wymijania napotkanych przeszkód. To z kolei 

przyczynia się do ćwiczenia refleksu. 

 

Kochani zanim jednak wsiądziecie na rower, lub weźmiecie do zabawy hulajnogę pamiętajcie 

o jednej ważnej rzeczy….  

 

Zapamiętaj co Ci powiem. 

Bo to bardzo ważna sprawa. 

Lubisz jeździć na rowerze,  

bądź na szybkiej hulajnodze? 

Załóż kask na swoją głowę, 

 on ochroni twoje zdrowie! 

https://www.youtube.com/watch?v=5RjWHDoMuWE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5RjWHDoMuWE


Propozycje zabaw: 

 
 Ósemki 

Dzieci jeżdżą rowerem po ósemce narysowanej na chodniku (kształt ósemki musi być 

odpowiednich rozmiarów w zależności od umiejętności dzieci).  

 Slalom  

Dzieci muszą przejechać rowerem lub hulajnogą wyznaczoną trasę – najpierw slalom 

między pachołkami – wyznacznikami, a następnie przejazd po linii (jeśli dzieci bardzo 

dobrze opanowały tę umiejętność można zorganizować wyścigi).  

 Wyścig na hulajnogach 

Na linii startu znajdują się dwie pary. Na umówiony sygnał pierwsze dziecko z każdej 

pary jedzie na hulajnodze do wyznaczonego miejsca, następnie zatrzymuje się, 

zostawia woreczek/rękawiczkę w kole i wraca na linię startu. Drugie dziecko jedzie, 

zabiera woreczek/ rękawiczkę i podaje następnemu.  

 Po śladach 

Zabawa odbywa się na boisku o miękkim podłożu (piasek). Pierwsze dziecko jedzie 

rowerem po dowolnej trasie – następne dziecko stara się jechać po śladach 

pierwszego.  

 

 

 

 

Pamiętajcie, że możecie podzielić się z nami Waszymi pozytywnymi 

wrażeniami z zabawy, przesyłając zdjęcia na e-mail: 

trenujezjarzebinka@wp.pl 
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