
TERAPIA RUCHEM USPRAWNIANIE LOKOMOCJI 

Tor przeszkód to nie tylko okazja do pozbycia się energii, ale także prosta, niewymagająca wielkich 

nakładów finansowych zabawa dla dzieci, dzięki której maluch może wiele się nauczyć. Raczkujące i 

chodzące dzieci chętnie uczestniczą w tego typu zabawach, dzięki którym nabierają pewności siebie 

podczas poruszania się. Starszaki natomiast z ogromną chęcią pokonują tory przeszkód, ćwicząc 

sprawność fizyczną. 

 

Z czego utworzyć tor przeszkód w pokoju? 

 Rzeczy codziennego użytku 

Do zabawy w tor przeszkód dla mniejszych dzieci nie potrzeba specjalnego wyposażenia. 

Wystarczy na drodze ustawić barykadę z klocków czy śliski materiał, po którym maluch 

będzie raczkował. Stos poduszek, a także tunel z dużego kartonowego pudła oraz wieża z 

misiów to również ciekawe opcje na zachęcenie dziecka do aktywności fizycznej. Dla 

starszaków przydadzą się krzesła oraz gumki, ale nie tylko. Wszelkiego rodzaju liny, które 

utworzą różnego rodzaju slalomy, świetnie sprawdzą się podczas zabaw ruchowych. A do 

tego hula-hop, poduszki i wszelkiego rodzaju dostępne pufy, między którymi dzieci będą 

musiały się przeciskać. 

 

https://youtu.be/y_jnw0Y6NXA 

 

 

https://youtu.be/y_jnw0Y6NXA


 

 Akcesoria wykonane z pianki 

Wiadomo że dzieci uwielbiają się przewracać i wspinać. Dzięki miękkim piankowym 

materacom gimnastycznym bez obaw będą mogły ćwiczyć wszelkiego rodzaju przewroty i 

akrobacje. Odpowiedni materac to podstawa, szczególnie przy torach przeszkód budowanych 

w domach. Zapobiegają one urazom, a także amortyzują wszelkiego rodzaju skoki. Służą jako 

mata do odpoczynku i zabawy, a przy tym są łatwe w utrzymaniu czystości. Dla dzieci 

lubiących budować różnego typu budowle warto kupić piankowe klocki, które świetnie 

sprawdzą się jako labirynty czy przejścia. Dzięki ich zastosowaniu maluchy stworzą 

wspaniałe i różnorodne konstrukcje, np. zamki, domki czy inne budowle, które świetnie 

nadają się do domowych torów przeszkód. Ich zaletą jest zmywalna tkanina, którą łatwo 

utrzymać w czystości, a także miękka pianka o podwyższonej gęstości, która charakteryzuje 

się dużą sprężystością, przez co jest bezpieczna w użytkowaniu.  

 

 

https://youtu.be/9324w-5I31c 

 

 

 

 Tunele  

https://allegro.pl/kategoria/pokoj-dzieciecy-17272?bmatch=baseline-dict41-eyesa-bp-bab-1-5-0903&offerTypeBuyNow=1&stan=nowe&string=materac%20gimnastyczny&bi_s=internal&bi_c=95839&bi_m=dziecko-art-txtLink&bi_term=poradnik
https://allegro.pl/kategoria/klocki-pozostale-17863?bmatch=baseline-dict41-eyesa-bp-bab-1-5-0903&offerTypeBuyNow=1&order=pd&stan=nowe&string=piankowe%20klocki&bi_s=internal&bi_c=95839&bi_m=dziecko-art-txtLink&bi_term=poradnik
https://youtu.be/9324w-5I31c


Kolorowe tunele, tak jak tory przeszkód, mają mnóstwo zalet i każdy kreatywny rodzic 

zgodzi się ze stwierdzeniem, że są doskonałym sposobem na spożytkowanie nadmiaru 

energii. Zapewniają wiele godzin wspaniałej zabawy, pobudzają dziecięcą wyobraźnię oraz 

wspomagają prawidłowy rozwój aktywności fizycznej. Zbudowany przez rodziców tor 

przeszkód z pewnością zachęci zarówno maluchy, jak i starsze dzieci do wspólnej zabawy. 

Tor przeszkód można zbudować z mebli i innych sprzętów, które są w każdym domu, 

niemniej jednak ze względów bezpieczeństwa warto urozmaicić dziecięcą przestrzeń w kilka 

sprawdzonych i bezpiecznych gadżetów. Wtedy zabawa będzie jeszcze bardziej porywająca, a 

dzieci z pewnością nie będą narzekały na nudę. Ponadto wiele tuneli można łączyć ze sobą za 

pomocą różnorodnych łączników, dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć pokaźnych 

rozmiarów labirynt. Tunele i tory przeszkód wspomagają prawidłowy rozwój aktywności 

fizycznej dziecka, a jednocześnie zapewniają długą zabawę.  

 

 

 

 

https://allegro.pl/kategoria/domki-namioty-namioty-86307?bmatch=baseline-dict41-eyesa-bp-bab-1-5-0903&offerTypeBuyNow=1&order=p&stan=nowe&string=tunel&bi_s=internal&bi_c=95839&bi_m=dziecko-art-txtLink&bi_term=poradnik

