
         Drogie Jarzębinki! 

W tym tygodniu proponujemy 

zabawy z piłką  

 

 

Warto wiedzieć… 

Gry i zabawy z piłką pomagają z  zadbać o refleks i ogólną koordynację ruchową dziecka, dodatkowo 

rozwijają także jego wyobraźnię, również przestrzenną. Ponadto w trakcie rywalizacji dziecko poznaje 

swoje możliwości i uczy się je oceniać. Gry i zabawy spełniają również funkcję wychowawczą, 

zawodnicy przyswajają różne normy, uczą się reguł w różnych sytuacjach oraz przestrzegania umów z 

innymi uczestnikami gry. Takie zabawy mają również działanie terapeutyczne, w ich trakcie dziecko 

może uwolnić się od napięć i emocji, a przy tym uczy się wyrażania uczuć oraz rozwiązywania 

problemów. W trakcie gier zespołowych gracz wchodzi w różne sytuacje, pełni różne funkcje i 

wykonuje przypisane mu w związku z nimi zadania, to zaś pozwala wychwycić mocne i słabe strony 

dziecka. 

Przedstawiamy Wam kilka propozycji zabaw       

z wykorzystaniem piłki: 

Kolanko 

Zabawa znana współczesnym rodzicom z dzieciństwa, możliwa 
nawet w domu. Ćwiczy u dzieci refleks, umiejętność chwytania 
piłki i rzutów (drogocenne wazony proponujemy na ten czas 
ewakuować z pokoju). Zasady są proste i polegają na rzucania 
do siebie piłki. W chwili gdy komuś nie uda się złapać, klęka na 
kolano, przy drugim upuszczeniu piłki – na drugie, potem 
opiera łokieć na podłodze itp. Zabawę można dowolnie modyfikować (np. zamiast opierania łokciem 
może być siad skrzyżny) i dostosowywać trudnością do umiejętności dzieci. Każde złapanie piłki cofa 
jedno utrudnienie (czyli łapiąc piłkę, wstajemy z kolanka). A po zabawie puchar… lodów lub sałatki 
owocowej dla zwycięzcy! 

Zabawa w auta 

Ćwiczy umiejętność poruszania się z piłką oraz rozpoznawania sygnalizacji świetlnej. Na wyznaczonym 
terenie (np. w obrębie kilku drzew czy na połowie boiska) dziecko prowadzi piłkę i stara się na sygnał 
rodzica wykonywać następujące czynności: 

 „HAMULEC” – zatrzymać się z piłkę 
 „LUZ” – swobodne prowadzenie piłki 
 „GAZ” – prowadzenie piłki w szybkim tempie 



 „ŚWIATŁO CZERWONE” – zatrzymać się z piłką 
 „ŚWIATŁO ŻÓŁTE” – przygotowanie do prowadzenie piłki (bieg w miejscu przy piłce) 
 „ŚWIATŁO ZIELONE” – prowadzenie piłki. 

 

Parkowanie auta 

Piłka wciela się w rolę auta, które trzeba zaparkować. Poszukiwanie miejsca parkingowego – jak to 
zwykle bywa – nie jest łatwe. Rodzic podaje charakterystyczne miejsce lub punkt krajobrazu (np. 
rozłożyste drzewo lub plac zabaw), a dziecko prowadzi piłkę i stara się dotrzeć tam jak najszybciej. 
„Parkując” dziecko siada na piłce. 

Trafienie piłką do celu 

Wersja tradycyjnej gry w zbijanego to poruszaniu się po określonym (niezbyt dużym) terenie i trafianiu 
piłką w ruchomy cel (rodzica). Gdy piłka dotknie w opiekuna, ten wchodzi w rolę rzucającego. 

Ćwiczymy liczenie 

Na trasie po której porusza się dziecko z piłką, tworzą się dziś ogromne korki. Opiekun podaje liczbę 
kontaktu z piłką, po której dziecko musi się zatrzymać i usiąść na piłce. Na przykład „3” – dziecko może 
trzy razy poprowadzić piłkę i powinno się zatrzymać. 

Tor przeszkód 

Dziecko prowadzi piłkę po wyznaczonym terenie. Na sygnał rodzica, próbuje wykonać następujące 
zadania: 

 DRZEWO – jak najszybciej zatrzymać piłkę podeszwą, obiec bez piłki wyznaczone drzewo i 
wrócić do prowadzenia piłki. 

 LATARNIA – jak najszybciej obiec wyznaczoną latarnię (kamień lub ławkę) prowadząc piłkę 
przy nodze. 

 TUTAJ JESTEM – jak najszybciej zatrzyma piłkę, obiec powoli poruszającego się rodzica i 
wrócić do prowadzenia piłki. 

Przejazd pod mostem 

Opiekun i dziecko poruszają się po wyznaczonym terenie. Piłkę prowadzi dziecko, którego zadaniem 
jest przejście pod mostem, który tworzy rodzic stając w szerokim rozkroku. Dziecko musi przejść pod 
nogami i dobiec do podanej, obok jednej z nóg rodzica, piłki. Po pokonaniu przeszkody, rodzic ustawia 
się w dowolnym miejscu i znów tworzy most. 

 

Zachęcam do przesyłania zdjęć z Waszych przygód z piłka na e-mail: 

trenujezjarzebinka@wp.pl 
 

UDANEJ ZABAWY 
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