
Potrzeba ruchu u dzieci 

 Wiek przedszkolny to okres wzrastającej sprawności ruchowej. U starszych przedszkolaków  

 i młodszych uczniów obserwuje się: 

- ogromną potrzebę ruchu i dlatego mówi się o nadruchliwości oraz o konieczności     

zaspokojenia głodu ruchu dzieci; 

- korzystne zmiany w sprawności oraz koordynacji ruchowej  

O rozwój fizyczny i sprawność ruchową  przedszkolaków mają dbać zarówno rodzice jak i 

nauczyciele .   

Niestety zdarza się tak, że zabiegani i zapracowani rodzice : 

- cieszą się , gdy  ich dziecko długo i spokojnie siedzi przed telewizorem a potem  dziwią się , że 

 różni się ono od rówieśników , bo jest mniej sprawne, słabe ( chorowite) i szybko się męczy; 

- nie stwarzają  dziecku okazji do ruchowego wyżycia się,  a potem uskarżają się, że jest 

nadmiernie ruchliwe, nie potrafi spokojnie usiedzieć przez chwilę i przeszkadza wszystkim w 

domu 

- nie dbają o to, aby dziecko realizowało potrzebę ruchu przebywając jak najdłużej na powietrzu 

a potem są zaskoczeni, że dziecko jest słabe, mało odporne i  często choruje.    

Deszcz, wiatr, upał a nawet mróz nie może być przeszkodą w organizowaniu dzieciom  pobytu 

na  powietrzu, gdyż poprzez udział w zabawach  ruchowych, grach zespołowych i zawodach 

sportowych dzieci  nabędą  tężyzny fizycznej i odporności zdrowotnej. 

Zasygnalizowane tu niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na 

nauczycielach  przedszkola i szkoły nasilenie pracy w zakresie zaspakajania potrzeby ruchu w 

sposób korzystny dla rozwoju psychoruchowego dzieci. Odbywa się to dwa, trzy razy dziennie  

poprzez udział w zabawach z różnymi elementami ruchu  np.  biegu i pościgu, równowagi, 

podskoku i skoku, czworakowania, toczenia, rzutu, pokonywania przeszkód itp. organizowanych 

 przez nauczyciela. Potrzebę ruchu dzieci zaspakajają również podczas  prowadzonych ćwiczeń 

porannych a także w trakcie  ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych przez nauczyciela  w 

ciągu  tygodnia. 

Co każdy przedszkolak powinien umieć idąc do szkoły w zakresie sprawności fizycznej?   

 Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej : 

- dba o swoje zdrowie 

- jest sprawne fizycznie  lub  jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej 

sprawnym ruchowo; 

- uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, 

na boisku, sali gimnastycznej. 

Ponieważ możliwości ruchowe starszych przedszkolaków i młodszych uczniów  są ogromne 

dlatego  współpraca z rodzicami w tym zakresie jest nieodzowna . Rodzice muszą zrozumieć, że  

dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego  każde dziecko ma  brać udział w  zabawach 

ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych a także w grach i zabawach sportowych 

organizowanych w sali oraz  na powietrzu. 
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