
Znaczenie 
aktywności 
ruchowej w 

życiu dziecka



By ocenić czy dziecko posiada 
podstawowe umiejętności w zakresie 

sprawności fizycznej, wykonać 
można kilka prostych testów. 

Otrzymane w ten sposób wyniki należy 
traktować bardzo ogólnie i wykorzystać 

raczej jako przyczynek do zastanowienia się 
nad kierunkiem rozwoju dziecka, ale też 

kondycją całej rodziny.



Nikt nie rodzi się z pełnym i 
docelowym zestawem umiejętności i 

cech motorycznych. Nabywamy je z 
czasem, a przede wszystkim wraz z 

zabawami, ćwiczeniami czy wreszcie we 
współzawodnictwie z rówieśnikami. Każdy 

człowiek, o ile nie posiada ograniczeń 
natury fizycznej, opanować może 
podstawowy zakres umiejętności.



Sprawność fizyczna, a także aktywny tryb 
życia, musi być celem samym w sobie.

 Nie każdy musi, chce, a nawet powinien próbować 
zostać sportowcem. Ale biorąc pod uwagę przeróżne 

badania pokazujące jak wielki wpływ na rozwój 
człowieka ma aktywność fizyczna, powinien to być 

nawyk zaszczepiony nam w jak najmłodszym wieku. 
Uczmy dzieci zamiłowania do ruchy, a wyrosną na ludzi 

zdrowszych, sprawniejszych, posiadających większą 
akceptację dla swojego ciała i wyższą samoocenę. Ruch 
stymuluje prawidłowe działania całego ciała, pomaga 
rozładować stres, wpływa na sprawność pracy mózgu. 
Sport uczy też co to jest rywalizacja, jak radzić sobie z 

porażką, z sukcesem, jak budować relacje w grupie, ale 
też jak reagować na fakt wyłączenia z grupy.



W ostatnich latach, nie ma co liczyć na przyswojenie 
przez dziecko umiejętności ruchowych w sposób 

automatyczny. 

Zmiany społeczne, wszechobecne ułatwienia, 
automatyzacja, technologia, etc., powodują, że dzieci nie 

mają dostatecznej ilości bodźców do naturalnego nabywania 
nawet podstawowego zakresu umiejętności i cech 

motorycznych czy psychomotorycznych. Niewiele czasu 
spędzają na świeżym powietrzy, w pełnej ruchu i wysiłku 

zabawie. Łażąc po drzewach, skacząc w kałużach czy wisząc 
na trzepaku. I oczywiście można się na to zżymać, ale ani 
nie zmienimy naszego otoczenia, ani też skutecznie nie 

zapewnimy dzieciom odpowiedniej ilościowo i jakościowo 
„wolnej” aktywności ruchowej pozostawiając je bez 

dodatkowych zachęt czy motywacji. 



7 SPOSOBÓW NA 
SPRAWDZENIE CZY 

TWOJE DZIECKO 
JEST SPRAWNE 

FIZYCZNIE



1. Skakanie/lądowanie

Wykorzystywane w praktycznie wszystkich dziedzinach 
sportu i bardzo ważne z punktu widzenia ogólnej motoryki 

ciała. Sprawdzamy, czy dziecko potrafi podskoczyć, a 
następnie przeskoczyć, wykorzystując dwie lub 

przemiennie jedną nogę. Zwracamy też uwagę na to jak po 
skoku ląduje. Czy jest to wykonane płynnie, czy łatwo udaje 

się zachować równowagę i stabilność położenia nóg. 
Wreszcie czy dziecko ma poczucie komfortu zeskoczenia z 

niewielkiej wysokości (krawężnik, ławeczka, itd.). Ten 
prosty sprawdzian powie nam bardzo dużo o ogólnej 

sprawności dziecka. Jeśli tu radzi sobie dobrze, to również 
z dużym prawdopodobieństwem radzi sobie z innymi 

podstawowymi umiejętnościami ruchowymi.



2. Turlanie/przewrót w 
przód

To już wyższy poziom wtajemniczenia, ale 
też test na inne zdolności. Dochodzi tu 
bowiem czynnik zrozumienia podstaw 
ruchu, ale też funkcjonowania naszego 

ciała. Gdzie popchnąć, a gdzie trzeba się 
zgiąć. Co zrobić z rękami, z nogami, a w 
przypadku przewrotu gdzie powinna być 

głowa. Wreszcie jak ustawić ciało po 
wykonaniu ćwiczenia.



3. Przysiady

Tu sprawdzamy stopień rozciągnięcia, ale 
też umiejętności związane z utrzymaniem 

równowagi. Dziecko ma wykonać pełny 
przysiad, ale tak, by nie oderwać pięt od 
podłoża, czyli stojąc na całych stopach. Z 

definicji ciało małego dziecka jest 
elastyczne, ale nie trudno wskazać 5 latka, 

który nie tylko nie wykona tego zadania, ale 
nawet siedząc (nogi wyprostowane) nie 

sięgnie dłońmi do palców nóg.



4. Rzucanie

Wydawałoby się, że jest tu 
umiejętność zaprogramowane 

przez naturę i nierozłączna z naszą 
budową ciała. Niestety, to również 
trzeba wyćwiczyć. Rzut jedną ręką 

(a warto sprawdzić obie), zza 
głowy. Silnie, lekko. Małą piłką. 

Dużą.



5. Uderzanie/celowanie

Dochodzimy do spraw zdecydowanie 
trudniejszych. Sprawdzamy umiejętność 
uderzenia w wybrany cel. Zaczynamy od 
kopnięcia piłki, uderzenia balonu ręką. 

Potem dokładamy kij lub rakietę. Najpierw 
cel jest nieruchomy, a potem wraz ze 

wzrostem trudności ćwiczenia zaczyna się 
przemieszczać i nabiera prędkości, czy też 

odbija się np. od podłogi. 



6. Równowaga

Sprawdzana przy okazji wcześniej 
opisywanych ćwiczeń, ale w tym wypadu 

dokładamy dodatkowe utrudnienia. 
Zaczynamy od stania lub skakania na 

jednej nodze, potem przejścia po wąskiej 
przeszkodzie (np. krawężnik, narysowana 

linia, etc.). Kończymy na sprawdzeniu 
umiejętności utrzymania równowagi na 

podłożu mniej stabilnym, ruchomym czy 
też miękkim.



7. Ulubione sporty

To często zaniedbywany element. Wielu specjalistów 
zgadza się jednak, że równie ważne co posiadanie 

umiejętności np. skakania jest świadomość tego, co 
lubimy lub w czym czujemy się pewnie. Czyli dziecko 

posiadające podstawowe umiejętności motoryczne, jest 
ich świadome. Wie, że lubi biegać, ale np. gorzej rzuca. 
Stąd już bliska droga do wybrania ulubionego sportu 

czy rodzaju aktywności ruchowej, a dla rodzica lub 
opiekuna ważna wskazówka dotycząca z jednej strony 
kierunków rozwoju, ale też potencjalnych niedoborów 

lub obszarów do dodatkowej kontroli.





Traktujmy sport i ruch, jako ważną 
cześć naszego i jego życia. Ale część, 

która ma się wiązać z przyjemnością, 
wspólnotą przeżywania i drogą do 

budowania czy pogłębiania 
wzajemnych relacji. Czas na cele, 

wybory, kariery sportowe, może przyjdzie, 
a może nie. Kto to wie :))



SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNA DZIECI W 

WIEKU 2-4 LAT – LISTA 
PODSTAWOWYCH 

UMIEJĘTNOŚCI



1. Bieganie

W wieku lat 2, dziecko powinno już biegać dość 
sprawnie, a przede wszystkim chętnie. To ten cudowny, 

choć jakże męczący czas, gdy maluch woli wszędzie 
pobiec niż pójść. Bieg jest jeszcze czasami mało 

stabilny, nie mówiąc już o płynnej zmianie kierunku, ale 
równocześnie nie widać problemów w samej dynamice 
ruchu. Nadal, a nawet dość często, zdarzają się upadki 

czy potknięcia.
Oczywiście, jest to świetny moment, żeby bieg ćwiczyć. 
Najlepiej ganiając się i ścigając. Z czasem trasa biegu 

powinna być coraz trudniejsza, czyli np. dokładać 
można slalomy.



2. Skakanie

Trudno w wieku 2 lat, ogarnąć te wszystkie ręce i nogi. 
Tym samym początkowo skoki są dość symboliczne, ale 

tym bardziej ważne. Czym bliżej 4 roku życia, tym 
dziecku łatwiej powinno być podskoczyć obunóż, a 

nawet przeskoczyć sprawnie przez płaskie przeszkody. 
Zwrócić należy przy tym uwagę na równe ułożenie stóp i 

równomierne obciążanie obu nóg. Świetnie do 
ćwiczenia, ale też sprawdzenia, nadaje się w tym 

przypadku drabinka koordynacyjna lub jakikolwiek jej 
własnoręcznie wykonany odpowiednik.



3. Rzucanie
Dwulatek rzucać chce, choć dość często tego jeszcze za bardzo nie 

potrafi lub też z upodobaniem rzuca stosując uchwyt dolny, co bardziej 
przypomina grę w bule niż w piłkę ręczną. Ale zachęcać do rzucania 
trzeba koniecznie, stopniowo też namawiając do rzucania uchwytem 

górnym, czyli zza głowy. Nie należy się też przejmować tym, że 
początkowo cały ruch, a szczególnie wyprost ręki jest sztywny i mało 
naturalny. Zwinność i sprawność przyjdzie tu z czasem, a właściwie z 
ilością wykonanych powtórzeń. Do osiągnięcia czterech lat dziecko 

powinno już też nauczyć się rotować ciało (skręcać górną część ciała), 
tak by rzut jedną ręką był jeszcze mocniejszy.

Ćwiczymy rzuty miękkimi (np. gąbkowymi) piłkami, zwiniętymi 
skarpetkami lub kulami z papieru. Ważne, żeby przedmioty te były na 

tyle małe, by swobodnie mieściły się w dłoni dziecka. Na początku 
chodzi o sam rzut, potem, czyli wraz z nabywaniem wprawy, 

dokładamy też cel.



4. Łapanie

Duży poziom abstrakcji dla dziecka w wieku lat dwóch, 
a nawet lat trzech. Oczywiście przy odrobinie pomocy 

można, a nawet trzeba spróbować tego nauczyć. Ale jest 
to czynność trudna. Chociażby ze względu na 

konieczność ogarnięcia tak trudnych zagadnień jak 
spodziewany tor i prędkość lotu przedmiotu.

Zaczynamy więc od pokazania jak ustawić ręce (przed 
sobą, zgięte i ułożone w koszyczek), a potem z bliska 
delikatnie rzucamy prosto w naszykowane ręce dość 

dużą piłkę. Z czasem zwiększamy odległość, a 
zmniejszamy dokładność rzutu i wielkość piłki.



5. Sporty

Trudno mówić o konkretnym sporcie dla 
dwulatka, ale zdecydowanie warto dostarczać jak 

największej ilości bodźców. Dać się zmęczyć, a 
przy okazji ćwiczyć podstawowe zakresy 

umiejętności ruchowych. Jak najwięcej biegania, 
gonienia, skakania i rzucania. Świetnie sprawdza 

się również gimnastyka, no i oczywiście rower, 
szczególnie biegowy. Warto oczywiście 

„zaprzyjaźniać” dziecko z wodą.



SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNA DZIECI W 

WIEKU 4-6 LAT – LISTA 
PODSTAWOWYCH 

UMIEJĘTNOŚCI



1. Bieganie

W wieku 4 lat, dziecko powinno biegać bez 
widocznych problemów. Być w stanie 

płynnie zmienić kierunek. Wraz z dalszym 
doskonaleniem, a więc do 6 roku życia, 

zwrócić uwagę należy na pewność ruchu, 
łatwość utrzymania równowagi, możliwość 
wprowadzenia dodatkowych utrudnień, np. 

podskoki w biegu, bieg bokiem (krok 
dostawny), czy też przeskoczenie 

niewielkiej przeszkody.



2. Skakanie

Niedoceniana, a tym samym słabo eksploatowana podczas 
zabaw i zajęć sportowych umiejętność. A jest to przecież tak 

ważny element nie tylko praktycznie każdego sportu, ale 
sprawności ruchowej ogólnie, czy wręcz bezpiecznego 

poruszania. Dziecko w wieku 4-6 lat powinno opanować nie 
tylko umiejętność podskakiwania na dwóch lub jednej 

nodze, ale też płynnego przeskakiwania niewielkich 
przeszkód (ustawionych kilku po sobie), czy też 

zeskakiwania z niewysokich elementów, typu ławeczka, 
krawężnik, etc. O ile 4-latek może mieć z tym jeszcze 

niewielkie problemy, o tyle dziecko 6 letnie powinno być w 
stanie wykonać wiele różnych wariantów skoków, np. jako 

zadań na drabince koordynacyjnej.



3. Rzucanie i łapanie

Wyższa szkoła jazdy. Angażuje dodatkowo zestaw oko-
ręka. Tym bardziej warto zwrócić na to uwagę. Dziecku 
4 letniemu trzeba jeszcze czasami pomoc i np. ustawić 
odpowiednio ręce do łapania piłki. Ale już 5 czy 6 latek 
powinien bez problemy złapać piłkę oburącz. Ćwiczymy 

przy okazji podrzucania i łapanie małej piłki. Jedną i 
druga ręką. Dla najsprawniejszych, dodajemy klaśnięcie 

w czasie gdy piłka jest w powietrzu. Rzucanie to 
początkowo proste odbijanie piłki o podłogę, z czasem 

celowanie w wybrany przedmiot.



4. Upadanie i toczenie
Kto nigdy nie upadł, ten nie bawił się z odpowiednim 

zaangażowaniem ani nie ćwiczył. Upadanie jest częste, a 
tym samym sprawne dziecko instynktownie wie, jak sobie z 
tym poradzić. I nie oznacza to, że ma wykonać perfekcyjny 
pad w przód, ani, że po fakcie się nie rozpłacze. Nic z tych 

rzeczy. Ale w tym wypadku upadanie ma dziecka nie 
przestraszyć, ani też nie zniechęcić do dalszej zabawy. To 

naturalna składowa zabawy ruchowej, a tym bardziej dobrej 
zabawy, w którą wszyscy mocno się zaangażują i przez 
przypadek ktoś kogoś popchnie lub na kogoś wpadnie. 
Pocieszyć, podnieść, podmuchać, przypilnować żeby 

ewentualnie uczestnicy kolizji się przeprosili i… ruszać 
dalej.



5. Sporty

Wiek 4 lat, to nie czas na specjalizację w sporcie. Nawet 
wiek 6 lat to jeszcze czas nabywania sprawności ogólnej. 

Oczywiście zajęcia mogą się nazywać mini tenis, piłka 
nożna, czy cokolwiek innego, ale muszą być one w 

szczególności nastawione na podstawy. Na zajęciach może 
pojawić się rakieta czy piłka do nogi, ale raczej jako 

ciekawostka i przerywnik. Jest to jednak wspaniały wiek do 
rozwijania umiejętności związanych z wodą i jeżdżeniem na 
rowerze. To jednak znajduje się dopiero na końcu tej listy, 

bo bez osiągnięcia wyżej wymienionych podstaw jest po 
prostu trudniej opanować sztukę utrzymania równowagi na 

rowerze, czy też zdobyć się na odwagę wypłynięcia na 
bezkresne wody basenu.



3 POMYSŁY NA TO JAK 
ZACHĘCIĆ 

PRZEDSZKOLAKA DO 
SPORTU I NAUCZYĆ 

NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 
RUCHOWYCH



Zacznijmy od tego, ile w teorii i średnio każdego dnia przedszkolak 
powinien spędzać czasu na zabawach i aktywności ruchowej. Ustalmy 

też, że liczymy tu zabawy, które faktycznie ze sportem się kojarzą. 
Bieganie po placu zabaw jest ok, ale już siedzenie w piaskownicy z tej 

kalkulacji wypada. Przyjmuje się zatem, że dzieci w wieku 
przedszkolnym powinny codziennie spędzać około 2 godzin w 

stanie wzmożonego wysiłku fizycznego. Z czego około 50% czasu, 
powinno zostać zorganizowanych tak, by dziecko rozwijało lub 
nabywało konkretne umiejętności motoryczne. Mamy zatem do 

zagospodarowania do 60 minut. Reszta to zabawy wolne, nadal jednak 
dostatecznie aktywne. Dziecko nie powinno być pozbawione zabawy 

ruchowej przez czas dłuższy niż 1 godzina, stąd prosty wniosek, że sport 
od samego początku powinien kojarzyć się z okresami relaksu i 
aktywnego odprężenia po wykonaniu innych prac i zadań. Jak 

wykazują rozliczne badania  dzieci aktywne ruchowo, osiągają lepsze 
wyniki w nauce!



Co zatem robić, jak zapewnić 
dziecku odpowiednią ilość ruchu 

i bodźców rozwojowych. 
Szczególnie w dni wolne, 

weekendy, ferie, wakacje, gdy w 
dużym stopniu pozbawienie 

jesteśmy pomocy przedszkola?



Odpowiedź pierwsza to … 
spacer.

Ale z zadaniami. Taki specjalny. Aktywny. Zaczynamy od 
krótkich wyścigów. Biegiem, chodem. Przodem, tyłem, bokiem. 

Skacząc jak żabki, kangury. Robiąc długie korki jak bociany, idąc 
dostojnie jak żyrafy. Potem szukamy kryjówek i baz. Za tamtym 

drzewem, za tą ławką. Starsza dzieci ćwiczą też liczenie. Znajdź 3 
żółte kwiatki, przynieś 5 kamyków. Ile jest okien w trzecim domu 

po lewej stronie drogi? Dla odważnych jest też śpiew. Bo 
przecież, jak wiadomo, śpiewać każdy może ;)  Tak więc 

śpiewamy razem, rytmicznie, lub opowiadamy wierszyki czy 
zagadki. To pozwala iść dalej, chętniej, bez oglądania się na 

bolące nogi czy objawy znudzenia. Z czasem włączamy do zabawy 
zadania specjalne. Przejście po krawężniku, skok ze schodka, 

slalom między drzewami.



Propozycja druga to … 
oczywiście rower.

Zaczynając od tych biegowych, przez 3 lub 4 kołowe, aż 
po klasyczny 2 kołowy. Daje on w każdym z wyżej 

wymienionych wariantów ogromną ilość możliwości. 
Trudniej jest tylko na nim skakać, co nie znaczy, że się 
nie da lub, że odwołując się do ochrony zdrowia i życia 
nakłonimy dziecko do zaprzestania różnych prób. Ale 
praktycznie wszystkie pozostałe ćwiczenia z paragrafu 
dotyczącego spaceru, da się tu implementować. Rower 
może być płynnie zamieniany na hulajnogę czy nieco 

później również na rolki.



A trzecie...  gry i zabawy 
zespołowe.

Czyli wchodzimy w świat łapania, rzucania, 
odbijania i kopania. To początki budowania 

podstawy do przyszłych ćwiczeń i 
specjalizacji sportowej .Tylko nie nazbyt 

wczesnej albo chociaż prowadzonej w 
sposób przemyślany. Klasycznie bawimy 

się piłkami. Ale przecież rzucać można też 
papierowe samoloty, lotkę do badmintona, 

poduszki, etc. Uwaga na kamienie!!!



Na koniec apel!!! Co zrobić jeśli dziecko 
ma kłopoty z wykonywaniem wyżej 

opisanych zadań? Przede wszystkim 
konsekwentnie zachęcać do ćwiczeń. 

Najlepiej na własnym przykładzie. Nie 
krytykować. Chwalić postępy i 

zaangażowanie. Doceniać. Ale szczerze, 
pokazując co tym razem wyszło lepiej, a 

nie w kółko powtarzając „świetnie”.
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