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GimNASTYKA

Codziennie twój maluch 
poznaje świat i uczy się 
czegoś nowego. 
Przygotowaliśmy  
dla niego specjalny 
zestaw ćwiczeń 
wspomagających 
jego rozwój. Masaż 
piłką, bujanie  
czy turlanie to 
również znakomita 
zabawa z mamą.

Ćwiczenia rozwijające     dla maluszka

Katarzyna 
SempolSKa
– instruktorka  
fitness, autorka  
programu ćwiczeń  
dla matek z małymi 
dziećmi. Założyciel-
ka „Klubu AKTYW-
NEJ mamy”.

W pierwszych 3. miesią-
cach życia dziecko opa-
nowuje umiejętność 
trzymania główki pro-

sto. Gdy już ją zdobędzie, możesz 
wykonywać z nim proste ćwiczenia. 
Wmocnią one mięśnie grzbietu  
i karku malca. Nauczą go też koor-
dynacji ruchów. Przed gimnastyką, 
upewnij się, czy na podłodze nie ma 
małych przedmiotów, które dziecko 
mogłoby włożyć do buzi. Przygotuj 
kocyk, gumową piłkę do masażu, du-
żą dmuchaną piłkę i chustkę. Każde 
ćwiczenie powtarzaj, dopóki nie 
znudzi się maluchowi, ok. 8 razy.

Kołyska po turecku
Usiądż na podłodze w siadzie skrzyżnym. Wyprostuj 
plecy. Weź dziecko – lewą dłonią przytrzymując je 
z przodu, a prawą wsuń pod pupę. Przytul maleństwo  
i przechylaj się razem z nim w prawo, w lewo. Naj-
pierw powoli i delikatnie, potem szybciej. Zmieniaj 
rytm kołysania i wychylenia na boki. Dzięki temu  
maleństwo uczy się czucia ciała w przestrzeni. 

Wesoła huśtawka
Połóż się na plecach. Maleństwo oprzyj  
pleckami o swoją klatkę piersiową. Trzy-
maj je blisko siebie. Zegnij nogi w kola-
nach i unieś głowę. Zaokrąglij plecy  
i dynamicznie kołysz się w przód i w tył. 
W trakcie twoje dziecko trenuje zdol-
ność utrzymywania równowagi. 

Znikająca chusta  
Połóż na dziecku chustę tak, 

aby ją widziało. Następnie po-
woli zdejmij ją, mówiąc: „A ku, 
ku”. Ta wspólna zabawa rozwi-
nie zmysł obserwacji maluszka 

i pomoże mu zrozumieć,  
że przedmiot, którego  
nie ma w zasięgu jego  
wzroku, nadal istnieje.

Turlanie po nogach 
Siądź na podłodze z wyprosto-
wanymi nogami. Połóż niemowlę 
w poprzek na swoich udach. Za-
cznij je przetaczać z brzuszka na 
plecy i z powrotem. Turlaj swoje 
maleństwo aż do stóp, a potem 
od stóp do bioder. W ten sposób 
ćwiczy ono koordynację ruchów.  
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Masowanie po brzuszku  
Maleństwo ułóż na pleckach. Sama połóż się obok na boku, podpierając się na łok-
ciu. Niedużą, miękką gumową piłkę umieść na brzuszku dziecka. Delikatnie ją naci-
skając, wykonuj nią ruchy okrężne. Następnie przesuń piłkę na klatkę piersiową  
oraz rączki. Taki masaż rozwija zmysł dotyku niemowlaka.

Podróż na kocyku
Na podłodze rozłóż duży kocyk. Na środku 
połóż dziecko na plecach. Chwyć za rogi ko-
cyka i przesuwaj na nim niemowlę, zmieniając 
kierunki. To samo ćwiczenie wykonaj z mal-
cem ułożonym na brzuszku. Dzięki temu na-
uczy się odczuwania różnych części ciała.

Prawie jak pompki 
Połóż dziecko na podłodze na brzuszku tak, by 
podpierało się na rączkach rozstawionych na 
szerokość jego barków. W ten sam sposób jak  
w poprzednim ćwiczeniu wykonaj piłką masaż 
plecków, pupy i nóżek maleństwa. 

Gibkość od kołyski
Ułóż dziecko na plecach i chwyć je za 

stópki. Powoli i delikatnie unieś nóżki ma-
leństwa i przybliż do jego twarzy. Następ-

nie wróć do pozycji leżącej. Zrób kilka 
powtórzeń. Teraz weź niemowlę za 
rączki, przybliż je do siebie, klaśnij  
i rozłóż na całą szerokość ramion. 

To doskonałe ćwiczenie  
rozciągające mięśnie malca. 

Bujanie na piłce 
Przygotuj dużą dmuchaną piłkę. 
Chwyć dziecko w pasie. Połóż je przo-
dem na piłce i kołysz nim delikatnie. 
Najpierw do przodu i do tyłu, a potem 
w prawą i lewą stronę. Bujanie poma-
ga maluszkowi poznać rytm jednostaj-
ny, który jest bardzo ważny w rozwija-
niu jego koordynacji ruchowej.
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Prawy do lewego  
Połóż niemowlę na plecach. Jedną dłonią delikatnie 

chwyć jego prawą rękę, a drugą lewą nogę. Powoli zbli-
żaj rączkę do nóżki, a następnie rozłóż je z powrotem na 
boki. Powtórz ćwiczenie kilka razy. A potem zmień rącz-

kę i nóżkę. W ten sposób stymulujesz rozwój strefy łą-
czącą prawą i lewą półkulę mózgową twojego szkraba.


