
„Zdrowe stopy” 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie mięśni stóp. 

 Czerpanie radości z wykonywanych działao. 

 Wydłużanie czasu skupienia się. 

 

 

Poniżej znajdują się propozycje działań. 

Powodzenia  

 

Chodzenie po podłożach o różnej strukturze: 

Zaproponuj dziecku chodzenie po różnych podłożach. To może byd miękki 

dywan, chłodne kafelki, koci żwirek, groch nasypany do miski, piasek, trawa, 

miska z wodą albo … kałuża. Możliwości jest wiele, a korzyści jeszcze więcej. 

Chodzenie po różnych fakturach nie tylko pozytywnie wpływa na motorykę 

dużą, poprawę równowagi czy koordynację ruchową, ale jednocześnie 

stymulacje receptory nerwowe w stopach. 

Chwyć i odłóż: 

To może byd zabawa dla całej rodziny. Na podłodze rozłóż kilka różnych 

przedmiotów, np. klocki, orzechy, makaron, chusteczki, itd. Wygrywa osoba, 

która w wyznaczonym czasie podniesie najwięcej rzeczy. 

Palce, pięty: 



Poproś dziecko, żeby starając się zachowad równowagę podniosło wszystkie 

palce u stóp i stanęło na piętach przez 5-10 sekund. A następnie, żeby stanęło 

na palcach i również wytrzymało przez jakiś czas. Możecie się bawid rodzinnie, 

np. czekając, kto pierwszy straci równowagę. 

Chodzenie po linii: 

Wystarczy zakup papierowej taśmy i możesz na podłodze nakleid linię prostą 

lub załamaną i poprosid, żeby dziecko po niej chodziło. Uczysz je w ten sposób 

równowagi. Kiedy chodzenie pełną stopą przestanie byd problemem, poproś, 

żeby te samą trasę przemierzało na paluszkach lub na piętach. 

Spacerująca kaczka: 

Dzieci uwielbiają naśladowad zwierzątka, więc ta zabawa z pewnością im się 

spodoba. Nawet nie będą mied świadomości jak ciężkie wykonuje dwiczenie 

wzmacniające nogi. Poproś, żeby dziecko stanęło ze stopami rozstawionymi na 

szerokośd barków. Następnie poproś, żeby kucnęło tak, żeby miało pupę 

poniżej kolana. Start! Kaczuszka idzie przed siebie oczywiście kwacząc.  

Artysta cyrkowy: 

Usiądź naprzeciwko dziecka, połóż przed nim piłkę. Rzucajcie ją do siebie 

stopami. 

Jazda na rowerze: 

Poproś by dziecko ułożyło się na plecach. Podaj mu woreczki wypełnione 

grochem. Dziecko trzymając palcami stóp woreczek robi rowerek. 

Kotki, żyrafy, króliczki: 

Namów dziecko do chodzenia na palcach, piętach i do skakania. Niech skacze i 

biega na czworaka  jak kotek, kroczy godnie jak żyrafa i kica jak słodki króliczek. 

 

 


