
Ćwiczenia rozwojowe
dla Twojego dziecka!



Ćwiczenia na brzuszku są bardzo 
ważne dla rozwoju Twojego dziecka, 
dlatego zwróć szczególną uwagę 
na to, aby Twoje dziecko czuło się 
dobrze w tej pozycji. Poprosiliśmy 
fizjoterapeutkę specjalizującą się 
w opiece okołoporodowej, aby 
podzieliła się z nami kilkoma 
ćwiczeniami. Pamiętaj jednak, 
żeby nie zmuszać swojej pociechy 
do nich. Zacznij od kilku minut 
dziennie i stopniowo wydłużaj  
czas ćwiczeń. 



Na początek
Ćwiczenia na brzuszku możesz wprowadzać już od narodzin, 

choć 2 lub 3 tydzień to najwyższy czas na nie. Na początku 

(również w przypadku niemowląt z problemami trawiennymi) 

najlepiej ułożyć dziecko klatką piersiową na poduszce 

do karmienia lub zwiniętym kocu pod kątem 35–40º, co pozwoli 

przesunąć ciężar i odciążyć mięśnie kręgosłupa, dzięki czemu 

dziecko będzie mogło skupić się na podnoszeniu główki. 

Z czasem możesz skorzystać z dodatkowej pomocy i umieścić 

zabawkę przed maluszkiem. Możesz też wykonywać gesty 

rękami i śpiewać. Doskonałym pomysłem jest masowanie 

maluszka po kąpieli w opisanej pozycji, mówiąc do niego 

lub uspokajając kojącymi dźwiękami. Pomaga to dziecku 
przyzwyczaić się do ćwiczeń na brzuszku i się uspokoić.



Wprowadź to ćwiczenie, kiedy maluszek jest w stanie 

odepchnąć się na rękach, żeby wyprostować tułów. Pomoże 

ono w przenoszeniu ciężaru ciała i zachęci do unoszenia się. 

Kiedy dziecko leży na brzuszku, usiądź lub połóż się przed 

nim, a następnie powoli wsuń palec w jego dłoń i poczekaj, 

aż maluszek go złapie. Ćwicz regularnie obie dłonie, aby 

wspomóc rozwój mięśni.

Ćwiczenie rozwija zmysł dotyku.

Trening
chwytania
(powyżej 4 tygodnia)



Trening obrotów
Przyzwyczajenie dziecka do ćwiczeń na brzuszku jest ważne, ale to nie wszystko. 

Dla jego rozwoju jest także istotne, aby potrafiło się rozluźnić podczas obrotów 

na brzuszek, a pozycja była wygodna. Pamiętaj, że początkowo ciało dziecka nie jest 

przyzwyczajone do takiego ułożenia, dlatego aby pomóc mu się zrelaksować, możesz 

wykonać następujące ćwiczenie:

Upewnij się, że utrzymujesz kontakt wzrokowy, ponieważ uspokaja to dziecko. Połóż 

maluszka na plecach. Możesz uspokajać go kojącymi dźwiękami. Jedną ręką chwyć 

obie stopy, a drugą wsuń pod miednicę. Delikatnie przysuń stopy do twarzy dziecka, 

a następnie je odsuń. Ten ruch ułatwia kołysanie na plecach przy niewielkim 

wysiłku. Następnie w tej samej pozycji delikatnie przenoś nóżki malucha na prawą 

i lewą stronę. Nie zmuszaj dziecka do niczego. Dalej pamiętaj o kojących dźwiękach.

Teraz oprzyj miednicę dziecka o swoją stopę lub coś miękkiego, dzięki czemu 

będziesz mieć obie ręce wolne. Delikatnie poklepuj klatkę piersiową dziecka, 

kierując się od góry w dół. Nie zapomnij o kojących dźwiękach. Pomaga to dziecku 

uwolnić napięcie obecne w ciągu pierwszych kilku miesięcy i przyzwyczaić się do tej 

pozycji. Następnie powoli zsuń miednicę dziecka ze stopy i spróbuj przenieść nogi 

w kierunku głowy. Zwróć uwagę, czy dziecko jest sztywne, czy bardziej zrelaksowane. 

Jeżeli maluch jest spięty, powtórz poprzednie kroki.



Teraz umieść kciuki w zgięciach kolan dziecka. Pozostałymi palcami możesz 

delikatnie masować jego nóżki. Powoli unoś miednicę w górę i w dół. Jak zawsze 

pamiętaj, aby nie robić nic na siłę. Ćwiczenie to generuje ruchy klatki piersiowej, 

a po opuszczeniu dziecko uczy się relaksować i uwalniać napięcie. Następnie 

powoli wyprostuj obie nóżki dziecka i przez chwilę naprzemiennie przyciągaj 

je do siebie i odsuwaj.

Mówiąc spokojnie do dziecka, chwyć osobno jego nóżki – jedną zgiętą, a drugą 

wyprostowaną – i delikatnie przełóż je na bok, tak aby dziecko się obróciło. Rób 

to powoli i zawsze w kierunku wyprostowanej nogi, czyli jeżeli prawa nóżka jest 

wyprostowana, obróć dziecko na prawą stronę. Upewnij się, że kolano zgiętej 

nogi dotyka podłogi, i pomasuj bok tułowia dziecka. Wykonaj ćwiczenia po obu 

stronach i wróć do pozycji wyjściowej.

Gdy dziecko przyzwyczai się do ćwiczenia, kontynuuj – tym razem trzymając 

osobno jego nóżki, obróć je, aż dotknie brzuszkiem podłogi. Kontroluj pozycję 

dziecka i sprawdzaj, czy nie utknęły ręce lub czy nie trzeba mu pomóc zgiąć 

łokcie. Następnie masuj dziecko, mówiąc do niego lub uspokajając kojącymi 

dźwiękami. Oto korzyści ćwiczenia: dziecko uczy się różnych pozycji i relaksuje 

się, leżąc wygodnie na brzuchu, gdy napięcie w klatce piersiowej ustępuje.



Podnoszenie 
główki 
(od 4 tygodnia)
W tym wieku Twoje dziecko zapewne już trochę 

podnosi główkę podczas wykonywania ćwiczeń 

na brzuszku. Pomachaj mu zabawką, żeby zaczęło się 

ruszać, chcąc na nią spojrzeć.

Ćwiczenie wspomaga kontrolę szyi i głowy. Maty 

dla niemowląt, zwłaszcza te, które można wykorzystać 

jako maty gimnastyczne, zapewniają dużo rozrywki 

i mogą ułatwić ćwiczenia. Wybierz matę, która 

ma różne tekstury i akcesoria. Dodatki, takie jak 

lusterko, doskonale się sprawdzą, ponieważ skupiają 

na sobie uwagę dziecka podczas ćwiczeń na brzuszku.



Pokaż dziecku zabawkę i przysuń ją do jego dłoni. Zachęć 

maluszka, aby ją złapało. Pamiętaj o zmianie stron, aby 

dziecko miało możliwość dotknięcia zabawki każdą z dłoni. 

Możesz używać nawet zwykłych akcesoriów kuchennych, 

takich jak plastikowe łyżeczki.

Ćwiczenie pomaga  

w nauce otwierania pięści. 

Do tego ćwiczenia wykorzystaj ulubioną zabawkę Twojego maluszka. Połóż 

go na brzuszku i przyjmij taką samą pozycję przed nim. Baw się zabawką, 

aby zainteresowany maluszek spojrzał 

w górę. Gdy to zrobi, przesuwaj zabawkę 

na boki i zachęcaj dziecko, aby wodziło 

za nią wzrokiem.

Ćwiczenie poprawia unoszenie 

głowy i podążanie wzrokiem 

za przemieszczającym się 

przedmiotem.

Spojrzenie i sięganie  
(od 8 tygodnia)

Spojrzenie w górę 
(od 11 tygodnia)



Leżąc lub siedząc przed dzieckiem, wystaw język i zachęć je 

do tego samego. Co prawda możesz to robić podczas zmiany 

pieluszki lub zabawy, jednak zachęcamy do wykorzystania tego 

ćwiczenia, gdy dziecko leży na brzuszku. 

Ćwiczenie pomaga rozwijać kontrolę nad językiem.

Kiedy malec leży na brzuszku na macie,  

mów do niego raz z lewej strony, raz z prawej 

– poczekaj, aż na Ciebie spojrzy i zatrzymaj 

się na chwilę, zanim zmienisz stronę.

Ćwiczenie uczy obracania głowy  
w różnych kierunkach.

Wystawianie języka 
(od 11 tygodnia)

Kołysanie się na boki 
(od 9 tygodnia)



Trzymaj dziecko twarzą do podłogi. Upewnij się, że w pełni 

podtrzymujesz je swoim ramieniem (szczególnie brzuch 

i klatkę piersiową). Pozwól dziecku spojrzeć w dół i rozejrzeć 

się dookoła. Opisz świat, który widzi. 

Ćwiczenia wspomaga rozwój mięśni szyi i uatrakcyjnia 
ćwiczenia na brzuszku.

Połóż się i lekko unieś tułów. Połóż dziecko na brzuszku na swojej 

klatce piersiowej. Upewnij się, że mocno je trzymasz, żeby się nie 

stoczyło. Spróbuje unieść głowę, aby na Ciebie spojrzeć. 

Ćwiczenie wspomaga mięśnie  
kręgosłupa i mięśnie szyi.

ptaka 
(od 4 tygodnia)

Widok z lotu

Twarzą w twarz 
(2 weeks and up)



• LUNO •
Gruba piankowa mata typu puzle, gruba, 

zapewnia maluchom odpowiednie podłoże 

do zabawy, odpoczynku i nauki.

• MATTY •
Dwustronna piankowa mata, którą 

wykorzystasz do zabaw w domu i plenerze.

• SMARTPLAY •
Interaktywna mata z funkcją suchego 

basenu z piłeczkami

• TIPPY •
Idealna mata do zabaw oraz nauki języka 

angielskiego.

• 4 SMART • 
Kontrastowa, edukacyjna mata, która wspiera 

rozwój umiejętności Twojego dziecka.




