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Metoda ruchu rozwijającego to metoda opracowana przez Weronikę Sherborne.  System 

ćwiczeń ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i 

terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. 

Podczas zajęć metodą Ruchu Rozwijającego dziecko poznaje więc swoje ciało i przestrzeń, 

która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się współpracy. Ćwiczenia tą 

metodą stwarzają dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia 

swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. 

Zapraszam do wspólnej zabawy dziecka z rodzicem. 

 W pozycji wysokiej - dziecko chodzi po okręgu wysoko unosząc kolana, następnie 

chodzi na piętach, na palcach, na sztywnych nogach. 

 "Sztuczka ze znikającym kolanem"- dziecko siada na podłodze, trzyma się za kolana, 

zginając nogi unosi kolana w górę a potem przyciskając w dół rozprostowuje je na 

ziemi. 

 "Fotelik"- rodzic siedzi w rozkroku na podłodze i obejmuje rękoma siedzące przed 

nim dziecko, razem kołyszą się na boki, w przód i w tył. 

 Wycieczka na kocu - dziecko leży na kocu, a rodzic je ciągnie. 

 "Spychacz" - dziecko i rodzic siedzą na podłodze oparci o siebie plecami, odpychając 

się nogami i rękoma od podłoża przesuwają się nawzajem, raz będąc czynnym, raz 

biernym. 

 "Krótkie nóżki" - dziecko kuca na podłodze, trzyma się rękoma za kolana i chodzi do 

przodu, do tyłu, na boki, może skakać jak żaba, podskakiwać i kręcić się w kółko. 

 "Kamień u nogi" - leżąc na podłodze dziecko łapie stojącego rodzica za nogę, który 

spacerując po pokoju ciągnie je za sobą. 

 "Kołyska"- dziecko siedzi z kolanami podciągniętymi do piersi, obejmuje je rękami i 

kołysze się w różne strony. 

 Leżenie przodem - dziecko czołga się na brzuchu do przodu. 

 Leżenie na plecach - dziecko odpycha się nogami i przemieszcza się po pokoju. 

 Siedząc na pośladkach dziecko kręci się w kółko. 

 Wyczuwanie nóg siedząc - dziecko dotyka palcami stóp podłogi, uderza o podłogę 

piętami, uderza o podłogę całą stopą szybko i wolno, wystukują rytm. 

 Ćwiczenie w parach - rodzic wydaje polecenia "ręce do rąk" i podają sobie ręce, 

następnie "stopy do stóp" dotykają się stopami, "nosek do noska" dotykają się 

noskami itp. 


