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Projekt wakacyjny pt. „EINSTEINKI W RUCHU” będzie realizowany w grupie 

Naukobadaczy 1x w tygodniu w godzinach dopołudniowych w miesiącu lipiec, sierpień.  

Czas każdego modułu to 30 minut. Projekt będzie realizowany przez: p. Bernadette Dzięgiel, 

Lubomirę Pawlicz  

Projekt obejmuje następujące scenariusze (scenariusze zostały wykorzystane ze strony Zdrowo 

i Sportowo) 

✓ Warzywa 

✓ Zoo 

✓ Figury geometryczne 

✓ Prawo, lewo 

✓ Pszczółki 

✓ Roboty 

✓ Litery 

✓ Straż pożarna  

Lipiec  

Tydzień I 

Warzywa  

Temat: Kształtowanie i zwiększanie wytrzymałości i siły mięśniowej nóg  

Cele zajęć: Ogólne: kształtowanie szybkości, zwinności, skoczności.  

Operacyjne (szczegółowe): Dziecko: - wzmacnia mięśnie nóg, - utrzymuje odpowiednie 

napięcie mięśniowe, - podnosi wydolność organizmu, - zdobywa pewność siebie i poczucie 

bezpieczeństwa w otoczeniu.  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne. Formy pracy: indywidualne i grupowe.  

Pomoce dydaktyczne: małe lub duże piłki, makaron z gąbki (basenowy(, pachołki lub 

znaczniki, drabinka koordynacyjna.  

Czas trwania: 30 minut  
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Przebieg zajęć: Powitanie – poinformowanie o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu fair play 

oraz o temacie zajęć, czyli warzywach.  

Rozgrzewka  

1. „Berek marchewka” (szybkość, refleks, orientacja w przestrzeni) Wskazane dziecko jest w 

zabawie berkiem. Trzyma w rękach przedmiot kojarzący się kształtem lub kolorem z 

marchewką, np. basenowy makaron lub pomarańczową piłkę. Próbuje dotknąć inne, uciekające 

dzieci, marchewką. Jeśli mu się to uda, złapane dziecko „zamienia” się w marchewkę, tzn., 

kuca z rękami podniesionymi nad rękami naśladując marchewkę i jej natkę). Pozostałe dzieci 

nie dając się złapać, próbują równocześnie uratować te już wcześniej w marchewki 

„zmienione”. Aby tego dokonać, muszą delikatnie pociągnąć za ręce, a więc za natkę, by 

wyciągnąć marchewkę z ziemi (ponieść dziecko do pozycji stojącej). Odczarowane w ten 

sposób dziecko, wraca do zabawy.  

Część główna  

2. „Ziemniaki” (wzmacnianie mięśni) Robimy zapasy na zimę do spiżarni, którą jest 

wyznaczone miejsce, np. poprzez ustawienie pachołków. Rolę ziemniaków, a więc naszych 

zapasów, grają piłki rozrzucone po całej powierzchni. Zadaniem dzieci jest doturlać wszystkie 

piłki do spiżarni, ale w określony sposób:  

• nie dotykając rękami; 

 • idąc „jak raki”, czyli prowadząc piłkę nogami;  

• idąc na czworakach, czyli prowadząc piłkę głową.  

3. „Groszek” (orientacja w przestrzeni, wzmacnianie mięśni posturalnych) Dzieci to 

pojedyncze ziarnka groszku, rozsypane po całej sali. Poruszają się dowolnie, ale jedynie na 

czworakach. Na sygnał nauczyciela, mają się połączyć w większy strączek, czyli złapać 

delikatnie za nogi, tuż powyżej kostek, poprzedzające je dziecko. Kolejne sygnały nauczyciela 

wydłużają nasz strączek, aż wszystkie dzieci połączą się w jedne długi wąż groszków.  

4. „Pomidor” (skoczność, wzmacnianie mięśnie nóg) Ustawiamy dzieci w szeregu, np. dość 

blisko końca sali lub ściany. Następnie turlamy w ich stronę przygotowane wcześniej piłki duże 

lub małe, w zależności od wieku dzieci. Piłki to pomidory, nad którymi dzieci muszą 

przeskakiwać. W trudniejszej wersji zabawy, wybrane dziecko lub grupa dzieci, zajmuje się 

również turlaniem pomidorów/piłek. Można też podzielić dzieci na dwie lub więcej drużyn. 
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Zakończenie : ćwiczenia rozciągające 

Tydzień II  

ZOO  

Temat: Zajęcia ogólnorozwojowe  

Cele zajęć: Ogólne: ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność, rozwijanie skoczności, nauka 

różnych rodzajów skoków.  

Operacyjne (szczegółowe). Dziecko:  

- wzmacnia mięśnie nóg oraz obręczy barkowej; 

 - podnosi ogólną sprawność organizmu; 

 - ćwiczy siłę oraz skoczność;  

- uczy się kroku odstawno-dostawnego, czworakowania w tył.  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne.  

Formy pracy: indywidualne, grupowe.  

Pomoce dydaktyczne: znaczniki/pachołki, „makarony” basenowe, małe i duże piłki lub balony, 

koła hula-hop.  

Czas trwania: 30 minut Przebieg zajęć:  

Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie zajęć.  

Rozgrzewka  

1. „Berek wielbłąd” Nauczycie lub wybrane dziecko jest w tej zabawie berkiem, który łapie 

inne dzieci. Osoba, którą dotknie zostaje zaczarowana i musi przyjąć pozycję wielbłąda, czyli 

podpór przodem z wysokim wypchnięciem bioder. Aby zostać odczarowanym inne dziecko 

musi przejść pod spodem, czyli pod brzuchem naszego wielbłąda. W zabawie podkreślamy 

aspekt współpracy, czyli wzajemnej pomocy. Najłatwiej jest to zrobić gdy zaczarowane w 

wielbłądy są wszystkie dzieci, czyli nikt nie może się ruszyć.  

Część główna  
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2. „Kangury” Zadaniem dzieci jest przeniesienie piłki z jednego koła hula hop do drugiego. 

Jednak piłki nie można trzymać rękoma, a poruszać się można jedynie skacząc jak kangur. W 

trudniejszej wersji dzielimy dzieci na dwie drużyny i wyznaczamy każdej z drużyn swoją 

”bazę” (mogą to być hula-hop lub szarfy). Wrzucamy na środek wszystkie piłki. Zadaniem 

dzieci jest uzbieranie w swojej bazie jak największej ilości piłek, zachowując zasadę, że należy 

włożyć piłkę między kolana i skakać z nią aż do bazy, dopiero wtedy można złapać piłkę w 

ręce i włożyć do bazy. W starszych grupach można pozwolić na ściśnięcie większej ilości piłek 

między kolanami (oczywiście zależy to od wielkości posiadanych piłek).  

3. „Małpie wyścigi” Ćwiczymy krok dostawny, czyli biegamy jak małpki. W grupach 

młodszych dzieci biegają po całej sali indywidualnie, w parach lub trójkach. W grupach 

starszych ustawiamy dzieci w rzędzie, a w wersji trudniejszej w 2 lub 3 rzędach na linii startu 

(są w ten sposób podzielenie na drużyny). W pierwszej konkurencji zadaniem dzieci jest 

przemieszczenie się podskokami do hula-hop oddalonego od początku rzędu o około 3-4 m. 

Powrót biegiem, z przybiciem „piątki” następnej osobie i przejściem na koniec rzędu. Taki 

,,mini wyścig,, trwa do momentu, aż pierwsza osoba stanie znów na początku rzędu. W kolejnej 

rundzie należy pobiec do hula-hop, zrobić 5 pajacyków, wrócić biegiem, przybić piątkę 

następnej osobie i przejść na koniec rzędu. W ostatniej rundzie dzieci biegną „małpim krokiem” 

do hulahop, okrążają je i wracają cały czas poruszając się krokiem dostawnym, przybijają 

piątkę kolejnej osobie i idą na koniec rzędu. 

4. „Polowanie na jaszczurki” Prowadzący staje za dwójką dzieci i prosi by stanęły w rozkroku. 

Tłumaczy im, że za chwilę wypuści między ich nogami jaszczurki (miękkie piłki), a ich 

zadaniem będzie je jak najszybciej złapać w ręce i wrócić. W następnej rundzie zadaniem dzieci 

będzie wskoczenie na turlającą się piłkę i dopiero ich przyniesienie. Natomiast w ostatniej 

dobiegnięcie, wyprzedzenie piłki i ustawienie się w rozkroku tak, by poturlała się ona jeszcze 

raz pod nogami dziecka. UWAGA: w tej zabawie należy szczególnie zabezpieczyć przestrzeń 

przed dziećmi. 

 5. „Kalambury zwierzęce” Na koniec czas na rozciąganie. Wykorzystamy do tego kalambury. 

Zadaniem każdego dziecka będzie pokazanie w jakiś charakterystyczny sposób wybranego 

przez siebie zwierzęcia. Pozostałe dzieci próbują naśladować pokazywane ruchy, a przy okazji 

odgadnąć o jakie zwierzę chodzi. 
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Tydzień III  

Figury geometryczne  

Temat: Rozwijanie gibkości i siły mięśni postawnych.  

Cele zajęć: Ogólne: ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg (przywodziciele), wzmacnianie 

mięśni głębokich - postawnych, balans ciała, trening funkcjonalny.  

Operacyjne (szczegółowe): Dziecko: - wzmacnia siłę mięśni; - rozpoznaje podstawowe figury 

geometryczne; - rozwija koncentrację.  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne. 

 Formy pracy: indywidualne.  

Pomoce dydaktyczne: pachołki lub znaczniki, koła hula hop, kartonowe kształty figur: kwadrat, 

trójkąt, prostokąt itp.  

Czas trwania: 30 minut Przebieg zajęć:  

Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie zajęć; pokazanie 

dzieciom figur geometrycznych np. wyciętych z kartonu (dzieci mogą też wcześniej same 

przygotować takie kształty).  

Rozgrzewka  

1. Koła olimpijskie Dzieci maszerują/biegają/skaczą dookoła sali, na sygnał trenera muszą 

połączyć się w koła. Trzymając się za ręce mogą tworzyć koła większe – kilkuosobowe lub 

mniejsze np. parami. Ważne żeby jak najszybciej utworzyły koło. To dziecko/dzieci, które nie 

zdąży i zostanie osobno musi wykonać zadanie:   5 pajacyków lub b. 5 przysiadów lub c. 3 

burpees.  

2. Trójkąty i kwadraty Wykorzystując pachołki lub znaczniki układamy 2 figury geometryczne: 

kwadrat i trójkąt (o długości boków ok. 2-3m, w zależności od miejsca, którym dysponuje 

trener i wieku dzieci, starsze to większe figury). Dzielimy dzieci na dwie grupy. Jedna grupa to 

kwadraty druga – trójkąty. Każde dziecko, po kolei musi obiec/przejść daną figurę pokonując 

każdy odcinek – bok figury w odpowiedni sposób: a. Kwadrat – 1 bok bieg przodem, 2 bok, 

krok dostawny, 3 – bieg tyłem i na końcu 4 bok na czworakach. b. Trójkąt – 1 bok – skoki 
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obunóż, 2 – skoki na prawej nodze, 3 – skoki na lewej nodze. Po wykonaniu ćwiczenia grupy 

zamieniają się.  

Część główna – ćwiczenia gimnastyczne, ogólnorozwojowe  

1. „Cień” (balans ciała, wzmacnianie mięśni postawnych) – trener pokazuje ćwiczenie a dzieci 

jego cienie naśladują jak najdokładniej, dziecku, któremu nie uda się wykonać danego 

ćwiczenia np. straci równowagę, nie utrzyma danej pozycji określony czas, musi jak najszybciej 

wskazać dowolna figurę geometryczną, która zauważy w swoim otoczeniu (wzór na koszulce, 

element wyposażenia sali, ułożenie swoich dłoni w kształt jakiejś figury itp.). każdą figurę 

staramy się utrzymać od 5 do 15 sekund (w zależności od wieku dzieci):  

a. Stoimy na jednej nodze, drugą zgiętą w kolanie podciągamy jak najwyżej, ręce proste, 

wysoko, złączone nad głową,  

b. Stoimy na jednej nodze, pochylamy się do przodu jednocześnie podnosząc do góry, z tyłu 

drugą nogę (musi być prosta), ręce wyciągamy przed siebie daleko do przodu („jaskółka”),  

c. Klęczymy na jednej nodze (kolano oparte o podłoże, druga noga wyprostowana przed sobą, 

oparta na stopie, jednocześnie podnosimy obie ręce, proste do góry. Siadamy na podłodze i 

jednocześnie podnosimy, proste nogi oraz tułów i głowę, ręce pod kolanami trzymają nogi 

(ustawiamy się w literę V)  

2. „Żywy tor przeszkód” (gibkość, zwinność, siła mięśni) – dzielimy dzieci na dwie grupy, 

jedna grupa będzie pokonywała tor przeszkód a druga będzie go tworzyć/budować np.  

Slalom – część dzieci stoi w równych odstępach od siebie w jednej linii, muszą trzymać ręce 

proste wysoko nad głową – są pachołkami w slalomie, druga grupa dzieci pokonuje slalom. 

Uwaga: w trudniejszej wersji dzieci budujące tor mogą ustawić się w dużym kole wtedy slalom 

pokonujemy jednocześnie obiegając koło.  

 Przejście pod mostem – część dzieci buduje most, schylają się do przodu, opierają dłonie o 

podłoże i ustawiają się obok siebie tworząc most/tunel. Pozostałe dzieci przechodzą pod 

spodem,  

 Zygzak (wierzchołki trójkątów) – część dzieci ustawiamy zygzakiem, pozostałe dzieci 

poruszają się krokiem dostawnym i z każdym wierzchołkiem trójkąta przybijają piątkę.  

3. „Budujemy figury” (zwinność, szybkość, gibkość) – rozkładamy wycięte z kartonu, 

narysowane figury geometryczne w dowolnych miejscach sali. Dzieci swobodnie biegają i na 
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hasło trenera np.: kwadrat muszą jak najszybciej odnaleźć kwadrat i ustawić się przy nim i 

jednocześnie zbudować z siebie taką figurę, mogą ustawić swoje ręce w odpowiedni sposób, 

mogą położyć się na podłodze i zwinąć w kółko, mogą wspólnie z innymi ustawić się w kole 

lub w kwadracie (dla młodszych dzieci wystarczy, że odnajdą dany kształt i przy nim staną). 

 4. „Noga - artystka” (siła mięśni nóg, przywodziciele) – nasze nogi to artyści  i rysujemy 

nimi różne kształty. Kładziemy się na podłodze i zaczynamy „rysować”:  

a. Rysujemy koła (ćwiczenie „rowerek”), ważne, aby nie robić tego ćwiczenia zbyt szybko,  

b. Leżąc płasko na podłodze, podnosimy nogi, utrzymujemy je proste, złączone i rozkładamy i 

składamy nogi – tworzymy trójkąt, utrzymujemy nogi proste w kolanach  

c. Leżąc płasko na podłodze, podnosimy nogi do góry a następnie zginamy kolana i 

przyciągamy je jak najbliżej siebie, robiąc jakby „przysiad”, krzyżujemy nogi w kostkach. 

Powstaje nam figura – romb  

d. Leżąc bokiem na podłodze, opieramy się na jednym łokciu, noga bliżej podłogi jest 

wyprostowana i leży swobodnie, drugą nogę najpierw zginamy w kolanie i opieramy stopę o 

kolano nogi leżącej, następnie prostujemy nogę i unosimy jak najwyżej tworząc kąt prosty – 

zarys kwadratu.  

e. Leżąc bokiem na podłodze, opieramy się na jednym łokciu, kolana obu nóg zgięte, stopy 

razem i unosimy jedna nogę do góry (ćwiczenie „motylek” ale na leżąco)  

Zakończenie – ćwiczenia rozciągające/rozluźniające - yoga  

5. „Podstawowe pozycje jogi dla dzieci”:  

a. Drzewo – stoimy prosto, zginamy jedno kolano i stopę opieramy o drugą prosta nogę, dłonie 

złączone przed sobą i utrzymując równowagę podnosimy ręce nad głowę (dłonie cały czas 

złączone),  

b. Wojownik – ręce rozłożona na bok, stoimy w lekkim rozkroku, jedna noga ugięta oparta na 

całej stopie, druga prosta oparta na palcach,  

c. Pies – schylamy się i opieramy dłonie na podłodze, nogi proste w lekkim rozkroku,  

d. Kot – „koci grzbiet” – dłonie i kolana na podłodze, wypychamy plecy/kręgosłup do góry, 

głowa schylona w stronę podłogi,  
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e. Wąż – opierając się na dłoniach unosimy głowę i klatkę piersiową do góry, nogi proste, leżą 

na pod 

Tydzień IV  

Prawo - lewo 

Temat : Gimnastyka korekcyjna  

Cele zajęć: Ogólne: ćwiczenia kształtujące poprawną postawę ciała, wzmacnianie mięśni 

brzucha i grzbietu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mięśni grzbietu i karku, czynne 

wydłużanie kręgosłupa oraz rozciąganie mięśni piersiowych. Operacyjne (szczegółowe): 

Dziecko:  

- wzmacnia siłę mięśni;  

- rozpoznaje prawą i lewą stronę;  

- rozwija koncentrację;  

- powiększa pojemność płuc przy ćwiczeniach oddechowych.  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne.  

Formy pracy: indywidualne  

Pomoce dydaktyczne: lina, kolorowe znaczniki (np. kółka wycięte z kartonu), woreczki foliowe 

lub piórka  

Czas trwania: 30 minut Przebieg zajęć:  

Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie zajęć; 

przypominamy, która strona jest lewa, która prawa, dzieci pokazują prawą i lewą stronę np. 

przez podniesienie ręki.  

Rozgrzewka  

1. Samochody Dzieci maszerują/biegają dookoła sali. Na określony sygnał nauczyciela 

(pokazanie odpowiedniego koloru) muszą zmienić kierunek poruszania się:  

• Pomarańczowy kolor i hasło „lewo” – dzieci skręcają w lewą stronę,  

• Pomarańczowy kolor i hasło „prawo” – skręcają 

✓ Czerwony kolor – zatrzymują się; 
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✓  Zielony – zaczynają się poruszać, biegną lub maszerują.  

2. Wąż Dzielimy stoją w kole i trzymają linę/gruby sznurek, oburącz przed sobą. Lina to 

wąż, który będzie wykonywać różne ćwiczenia. Na sygnał nauczyciela dzieci wykonują 

następujące czynności: 

 • Unoszą ręce w górę i opuszczają (cały czas trzymając linę);  

• Unoszą ręce do góry i przesuwają w prawą stronę i opuszczają; 

 • Unoszą ręce do góry i przesuwają w lewo i opuszczają; • Skłony z liną w przód;  

• Ciągnięcie liny w lewą stronę; 

 • Ciągnięcie liny w prawo;  

• Kładziemy „węża” na podłodze i przeskoki obunóż 

Część główna – ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu  

1. Kwiatki (wzmacnianie mięśni grzbietu) Dzieci – kwiatki siedzą w siadzie skrzyżnym, ręce 

proste kładą przed sobą (pochylony tułów do przodu). Na hasło „kwiatek rośnie” dzieci powoli 

prostują tułów, na hasło „kwiatek do słońca”, dzieci podnoszą ręce w górę, nad głową, „kwiatki 

na prawo/lewo” – dzieci pochylają ręce w prawo/lewo. Na hasło „kwiatek więdnie”, dzieci 

wracają do pozycji wyjściowej.  

2. Wycieraczki samochodowe (wzmacnianie mięśni brzucha) Dzieci leżą na podłodze , na 

plecach. Nogi wyprostowane i złączone stopy. Ręce leżą płasko , rozłożone na bok. Na sygnał 

nauczyciela „pada deszcz” wycieraczki zaczynają pracować. Prowadzący określa prędkość i 

kierunek pracy wycieraczek:  

• Drobny deszczyk – wycieraczki pracują wolno;  

• Ulewa – wycieraczki pracują szybko – dzieci poruszają nogami jak najszybciej w lewo i 

prawo;  

• Stop prawo – oznacza, że wycieraczki zepsuły się i zatrzymały po prawej stronie;  

• Stop lewo – zatrzymują po lewej stronie.  

3. Podróże powietrzne (wzmacniane mięśni grzbietu i karku) Dzieci leżą na brzuchu z 

nogami wyprostowanymi i złączonymi. Rozpoczynamy podróż! Najpierw lecimy 

samolotem – dzieci unoszą wyprostowane ręce w bok,  samolot skręca w prawo/lewo – 

dzieci przechylają się w prawo/lewo. Potem przesiadamy się w rakietę – dzieci 
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przenoszą ręce w przód i złączają dłonie. Na koniec lecimy odrzutowcem – dzieci 

przenoszą ręce ukośnie w tył, odrzutowiec też skręca w lewo i prawo. 

 Uwaga! Przez cały czas ręce są uniesione nad podłogą.  

 

Zakończenie – ćwiczenia rozciągające i oddechowe 1„Budujemy dom” (rozciąganie, 

wydłużanie kręgosłupa, rozciąganie mięśni piersiowych) Dzieci siedzą w siadzie 

skrzyżnym, dłonie opieramy na kolanach. Na hasło prowadzącego budujemy 

prawą/lewą ścianę domu – dzieci wyciągają obie ręce w prawą/lewą stronę, następnie 

prawa ręka wyciągnięta jest w prawo a lewa w lewo. Ściany gotowe! Teraz dach domu. 

Na hasło budujemy dach dzieci unoszą ręce do góry i zaczynają układać cegły tzn. 

ustawiają dłonie równolegle na zmianę raz prawa, raz lewa do chwili, gdy obie ręce 

będą wyprostowane na max – dom zbudowany.  

2. „Latawce” (ćwiczenia oddechowe, zwiększanie pojemności płuc) Dzieci leżą na 

plecach i dmuchają woreczek foliowy/piórko trzymany nad sobą, starają się utrzymać 

fruwający woreczek jak najdłużej w powietrzu. Dzieci kładą się na brzuchu w parach.  

 

Sierpień 

Tydzień V Pszczółki  

Temat: Zajęcia ogólnorozwojowe. 

 Cele zajęć: Ogólne: ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność, koordynację, siłę i skoczność.  

Operacyjne (szczegółowe). Dziecko: - rozwija koordynację ruchową, w szczególności w 

obszarze oko-ręka; - podnosi ogólną sprawność organizmu, w szczególności w zakresie 

skoczności; - ćwiczy koordynacje oraz siłę;  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne.  

Formy pracy: indywidualne, grupowe.  

Pomoce dydaktyczne: znaczniki/pachołki, małe i duże piłki, szarfy, kółka lub płaskie znaczniki, 

drabinka koordynacyjna. Czas trwania: 30 minut  

Przebieg zajęć:  

Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie zajęć.  



12 
 

Rozgrzewka  

1. „Nektar” Zbieranie kwiatowego nektaru jest dla nas najbardziej przyjemną częścią pracy 

pszczółek. Przynajmniej dla tych, którzy lubią miód. Warto w tym miejscu opowiedzieć 

dzieciom jak ważna jest rola pszczół w zapylaniu roślin i jak wielkie niebezpieczeństwo grozi 

nam w przypadku ich wyginięcia. Nasze pszczółki, czyli dzieci, postarają się zebrać jak 

najwięcej nektaru. W tym celu ustawiamy na pachołkach piłki. Pszczółki, na sygnał, mają 

pobiec do najbliższego  kwiatka, zebrać nektar czyli piłkę i zanieść go do ula. Ulem może być 

np. rozłożona drabinka koordynacyjna. Część główna  

2. „Złodzieje miodu - berek” Pszczoły zazdrośnie strzegą swojego miodu. Trudno im się dziwić, 

wiedząc ile pracy włożyły w jego przygotowanie. Nie tylko ludzie mają chrapkę na ten słodki 

i pożywny przysmak. Również inne zwierzaki zakradają się w pobliże ula. Nasze pszczółki 

ćwiczyć będą obronę swoich cennych zasobów. Każda trzymać będzie część zapasów, w 

postaci dużej piłki. Latają po całej sali, uciekając przed berkiem. Jeśli jednak zostaną złapane, 

musza liczyć na pomoc inne pszczoły. W tym celu opierają się rękami na leżącej piłce lub w 

podporze trzymają piłkę przed sobą. Inne pszczoły mogę do nich podlecieć i przeturlać pod 

nimi (pod brzuchem) swoją piłkę. Uratowana w ten sposób pszczoła wraca do zabawy.  

3. „Pszczółki” Cały czas w pracy, cały czas w ruchu! Z kwiatka na kwiatek i pędem do ula. 

Kwiatkami będą w naszej zabawie rozłożone szarfy lub okrągłe znaczniki. Ulem drabinka 

koordynacyjna. Na jeden sygnał, np. gwizdek, pszczółki lecą do najbliższego wolnego kwiatka. 

Na dwa sygnały, muszą jak najszybciej pędzie do ula. 

 4. „Plastry miodu” Czas na chwilę relaksu w zacisznym wnętrzu ula. Budujemy plastry miodu, 

a przynajmniej ich kształt. Budulcem będą same dzieci, które musza ułożyć się sześciokąt. 

Pomocna może być rozłożona wcześniej lina lub taśma malarska. 

5. „Kwiatki” Na koniec sprawdzamy refleks i orientację w przestrzeni. Dzieci stają w parach, 

trójkach lub w większej liczbie, tworzą koło. Każde z nich trzyma w ręku, postawiony na 

podłodze basenowy „makaron”. Makaron jeśli zostanie puszczony, upadnie. A zadaniem 

naszych pszczółek jest te makarony, czyli kwiatki chronić. Każdy kwiatek ma w danej chwili 

jednego obrońcę, czyli jedną pszczółkę, która go trzyma. Na sygnał w parach, trójkach lub w 

kółku muszą puścić swój kwiatek (makaron) i złapać, zanim upadnie, kwiatek (makaron) 

kolejnej pszczółki. Wymaga to ogromnej koncentracji, refleksu i sprawności. Ale po kilku 

próbach pszczółki dają radę!  
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Tydzień VI  

Roboty  

Temat: Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami crossfit.  

Cele zajęć: Ogólne: ćwiczenia wzmacniające mięśnie postawne, sprawność ogólną, siłę i 

wytrzymałość. 

 Operacyjne (szczegółowe). Dziecko: - wzmacnia siłę mięśni postawnych; - podnosi ogólną 

sprawność i wydolność organizmu; - wzmacnia mięśnie rąk i obręczy barkowej; - wzmacnia 

mięśnie nóg.  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne.  

Formy pracy: indywidualne.  

Pomoce dydaktyczne: znaczniki/pachołki, piłki. 

 Czas trwania: 30 minut  

Przebieg zajęć: Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie 

zajęć.  

Rozgrzewka  

1. „Ładowanie baterii” (ogólna sprawność, refleks, szybkość, skoczność) Wybrane 

dziecko jest berkiem, który zabiera robotom – pozostałym dzieciom – energię. Złapany 

robot musi naładować baterie, musi przejść przez tunel energetyczny (ułożone w linii 

koła hula hop). Żeby naładować baterie trzeba w tunelu skakać, obunóż z jednego koła 

do drugiego. Po wyjściu z tunelu robot może dalej biegać. 

Część główna  

1. „Antenki” (refleks, szybkość, wytrzymałość, ogólna sprawność) Na środku 

sali/pomieszczenia przygotowujemy koło hula Hoop z woreczkami gimnastycznymi. Jest 

to magazyn antenek dla robotów. Dookoła w odległości kilkukilkunastu kroków szykujemy 

stanowiska, które są wyznaczone przez pachołki. W zależności od ilości dzieci mogą być 

2-4 stanowiska. Na sygnał dzieci – roboty startują i przenoszą antenki z magazynu do 

swojego stanowiska. Antenka musi być przeniesiona na głowie robota! Uwaga: Przy 
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większej ilości dzieci można zrobić wyścigi i podzielić dzieci na grupy, każda grupa stara 

się wtedy zebrać jak najwięcej antenek dla siebie.  

2. „Robot - mechanik” (balans ciała, prawidłowa postawa ciała, spostrzegawczość) Dzieci 

– roboty biegają dookoła sali z antenkami – woreczkami na głowie, wykonują różne zadania 

np. obrót, przysiad, zmiana kierunku poruszania się itp. Nie mogą w czasie wykonywania 

ćwiczeń zgubić antenki! Wybrane dziecko jest mechanikiem i pomaga pozostałym 

robotom, które się zepsuły. Robot jest zepsuty kiedy zgubi swoja antenkę czyli woreczek 

spadnie z głowy. Zepsuty robot stoi nieruchomo i czeka na mechanika. Mechanik naprawia 

robota – kładzie woreczek na jego głowie. Wtedy robot może wrócić do zabawy!  

3. „4 x 4 – stacje robotów” (wzmacnianie mięśni postawnych, mięśni ręki i nogi, wydolność 

i wytrzymałość) Przygotowujemy 4 stacje – 4 miejsca do ćwiczeń. Dzielimy dzieci na 4 

grupy i każda grupa ćwiczy na jednej stacji. Stacje: • Skoki – ławeczka lub inne wyższe 

miejsce/skrzynia. Dzieci wskakują na ławeczkę i schodzą, ćwiczenie powtarzamy 4x;  

• Wykroki – dzieci maszerują od pachołka do pachołka robiąc duże wykroki, uginając przy 

tym kolana. Ćwiczenie powtarzamy 4x (4 przejścia od pachołka do pachołka);  

• Pompki – 4x pompka;  

• Burpee – 4x burpee, czyli przysiad, wypad nóg do tyłu, powrót do przysiadu i Wyskok w 

górę – to jeden burpee.  

4. „Walka robotów” (koordynacja oko-ręka, wytrzymałość, refleks) Roboty walczą parami, 

każdy robot trzyma piankowy „makaron” i na sygnał nauczyciela zaczyna się walka. W 

pierwszej rundzie roboty – dzieci próbują dotknąć przeciwnika makaronem w kolano, w 

drugiej rundzie w plecy. Jeśli to możliwe każdy walczy z każdym po 2 rundy.  

5. „Rozkazy dla robotów” (koncentracja, orientacja w przestrzeni, kierunki) Dzieci – roboty 

ustawiają się w rozsypce, nauczyciel daje rozkazy np.: • 3 kroki w lewo • 4 kroki w prawo 

• Obrót • 2 przysiady itp.. Dzieci starają się jak najdokładniej wykonywać polecenia. W 

trudniejszej wersji dzieci mogą położyć na głowie woreczki – antenki i starają się ichnie 

zgubić!  

6. Zakończenie – ćwiczenia rozciągające Wszystkie roboty odpoczywają i sprawdzają 

swoje części, śrubki itd. – dzieci wykonują ćwiczenia rozciągające. 
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Tydzień VII  

Straż pożarna  

Temat: Rozwijanie szybkości reakcji oraz koordynacji.  

Cele zajęć: Ogólne: ćwiczenia kształtujące koordynację ciała oraz gibkość, rozwijanie 

szybkości reakcji i koncentracji, równowaga ciała.  

Operacyjne (szczegółowe): Dziecko: - uczy się współpracy w grupie; - utrzymuje równowagę 

ciała; - rozwija koncentrację i szybkość reakcji.  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne.  

Formy pracy: indywidualne i grupowe.  

Pomoce dydaktyczne: hula hop, pachołki/znaczniki, woreczki lub małe piłki.  

Czas trwania: 30 minut  

Przebieg zajęć: Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie 

zajęć. Rozgrzewka  

1. Alarm Rozkładamy w dowolnych miejscach koła „hula hop”. Jeśli jest odpowiednia 

ilość, to jedno koło na każde dziecko, jeśli nie może być ich mniej. Dzieci biegają 

swobodnie po sali. Na sygnał gwizdka czyli „Alarm” dzieci muszą odszukać koło „hula 

hop”, wskoczyć do niego, zrobić przysiad i jak najszybciej wyskoczyć, aby kolejne 

dzieckostrażak mógł „zjechać” po rurze. Jeśli ilość hula hop jest taka sama jak ilość 

dzieci, to każde z nich wykonuje np. 

 2-3 przysiady zanim wyskoczą z koła. Zabawę powtarzamy kilka razy, za każdym 

razem zmieniając pozycję hula hop lub zmieniając ich liczbę.  

2. „Wąż strażacki” Wszystkie dzieci ustawiają się w kole i trzymają się za ręce. 

Prowadzący w jednym miejscu „przerywa” koło i podaje dzieciom hula hop – zwinięty 

wąż strażacki. Dzieci muszą przekazywać sobie hula hop w taki sposób, aby nie puścić 

ręki kolegi/koleżanki. Ważna jest współpraca! Hula hop krąży dookoła, aż dotrze do 

osoby, która zaczynała. Uwaga: jeśli w którymś miejscu koło strażaków zostanie 

przerwane tzn. dzieci rozłączą ręce to trzeba zrobić zadanie: „strażacki przysiad” – 

trzymając hula hop (węża strażackiego) nad głową z wyprostowanymi rękoma robimy 

przysiad.  
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Część główna – ćwiczenia rozwijające szybkość reakcji oraz koordynację ciała  

3. „Gasimy pożar” Dzielimy dzieci na grupy. Każda grupa ma swoje hula hop, w którym są 

woreczki lub małe piłki. Są to ogniki, których strażacy – dzieci musza się „pozbyć”. Na 

sygnał prowadzącego, każde dziecko stara się jak najszybciej pozbyć „ogników” ze 

swojego hula hop. „Ogniki”, czyli piłki lub woreczki, podrzucamy innym grupom do ich 

hula hop. Każde dziecko na raz może przenieść tylko 1 woreczek/piłkę (nie można brać 2 

lub 3 na raz!). „Ogniki” można podrzucać do każdej innej, dowolnie wybranej grupy. 

„Ognikami” nie wolno rzucać , trzeba je dokładnie umieścić w hula hop przeciwników. 

Wygrywa grupa, która jako pierwsza „ugasi pożar”, czyli pozbędzie się swoich 

piłek/woreczków wygrywa. Uwaga! Dla młodszych dzieci w wersji łatwiejszej, nie ma 

konkurujących ze sobą grup, tylko cała drużyna stara się pozbyć „ogników” ze swojego 

hula hop przenosząc je do innego wyznaczonego miejsca. Wygrywają wtedy, gdy uda im 

się „ugasić pożar” w określonym czasie. 

 4. „Wóz strażacki” W zależności od ilości posiadanych hula hop budujemy „wóz 

strażacki”, kilku lub kilkunastu osobowy. Dzieci ustawiają się w kolejce i każde dziecko 

ma hula hop, zakłada hula hop przez głowę ma na wysokości bioder/brzucha. Pierwszy w 

kolejce trzyma jedną ręką swoje hula hop, a drugą ręka hula hop dziecka z tyłu. Drugie 

dziecko trzyma jedna ręka hula hop pierwszego dziecka, a druga ręką hula hop trzeciego 

dziecka (nie trzyma swojego hula hop!!!) itd. Tylko pierwsze i ostatnie dziecko jedna ręka 

trzyma swoje hula hop. Taki wóz może teraz przejechać tor przeszkód np. slalomem między 

pachołkami albo w wersji łatwiejszej przejechać wyznaczony odcinek trasy od.. do… 

Uwaga! Wóz strażacki nie może rozłączyć się podczas jazdy! Jeśli tak się stanie dzieci 

wykonują strażacki przysiad.  

5. „Rozwijanie węża” Dzieci po kolei próbują poturlać koło hula hop jak najdalej lub w 

określone miejsce. Ćwiczenie zaczynamy od położenia hula hop przed dzieckiem, które 

próbuje podnieść kółko nadeptując na nie i łapiąc prawa lub lewą ręką. 

 Zakończenie – ćwiczenia rozciągające/rozluźniające  

1. „Podłoga parzy” Dzieci leżą na brzuchu i ręce/dłonie Maja skierowane do środka koła, 

mogą nawet się dotykać. Na sygnał prowadzącego: „podłoga parzy!” unoszą ręce i nogi, 

opierając się „tylko na brzuchu”.  
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2. „Wozy strażackie wracają do garażu” – dzieci wykonują ćwiczenia rozciągające (pojazdy 

są sprawdzane, czyszczone itp.):  

a. skłon do podłogi (sprawdzanie opon, kół)  

b. skłon do prawej nogi  

c. skłon do lewej nogi  

d. wyciągnięcie ręki do góry (myjemy samochód) e. skłon na bok, na prawa i na lewą stronę  

f. siad skrzyżny (parkowanie) – skłony 

 

Tydzień VIII 

Litery 

 Temat: Rozwijanie uważności, koncentracji i szybkości reakcji.  

Cele zajęć: Ogólne: ćwiczenia kształtujące koncentrację, wzmacnianie mięśni postawnych, 

zabawy bieżne, rozwijanie szybkości reakcji, poznawanie (utrwalanie) liter.  

Operacyjne (szczegółowe): Dziecko: -  

wzmacnia siłę mięśni; 

 - rozpoznaje litery; 

 - rozwija koncentrację i szybkość reakcji.  

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne. 

 Formy pracy: indywidualne i grupowe. 

 Pomoce dydaktyczne: płaskie znaczniki, karteczki lub papierowe talerzyki, drabinka 

koordynacyjna, piłki.  

Czas trwania: 30 minut  

Przebieg zajęć:  

Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie zajęć; 

przypominamy litery (alfabet - dla dzieci starszych).  
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Rozgrzewka  

1. „Alfabet” Przygotowaniem, mogącym stanowić oddzielne zajęcia, np. plastyczne, jest 

umieszczenie na papierowych talerzykach liter. Po jednej literze na każdym talerzyku. 

Dla potrzeb jednej z zabaw, każda litera musi być na przynajmniej dwóch talerzykach.. 

Zabawę „Alfabet” rozpoczynamy od zbudowania toru przeszkód, np. wykorzystując 

drabinkę koordynacyjną i pachołki. Na końcu toru, tworzymy tzw. bazę literek, czyli 

rozsypujemy talerzyki z literkami (napisami do góry). Zadaniem dzieci jest po jak 

najszybszym pokonaniu toru przeszkód, odszukanie odpowiedniej literki (talerzyka). 

Dla dzieci młodszych jest to literka wskazana przez osobę prowadzącą, dla dzieci 

starszych mogą to być np. kolejne litery alfabetu, które układają obok toru przeszkód.  

Część główna  

2. „Berek literek” Po rozgrzewce pozostał nam ułożony alfabet. Wykorzystamy go do 

kolejnej zabawy. Jedno z dzieci zostaje berkiem i ma za zadanie złapać pozostałych 

uczestników. Osoba złapana opuszcza chwilę grę, by przebiec (przeskakiwać) po linii 

wyznaczonej przez litery ułożonego alfabetu. Po tym zadaniu wraca do zabawy. Uwaga! 

Dzieci starsze, skacząc po literkach alfabetu, muszą je poprawnie nazywać. W przypadku 

błędu wykonują przysiad lub wracają na początek linii liter. 

 3. „Znajdź parę” Każde z dzieci otrzymuje swoją literkę, czyli trzyma w rękach talerzyk. 

W całej puli rozdanych liter mają znajdować jedynie pary (jedna trójka, w przypadku 

nieparzystej liczby dzieci). Na sygnał, dzieci zaczynają biegać dookoła sali. Na kolejny 

sygnał mają jak najszybciej znaleźć swoją parę, czyli taką samą literkę. Po każdej rundzie, 

dzieci losowo zamieniają się talerzykami tak, by szukanie pary było każdorazowo 

utrudnione.  

4. „Sportowe literki” Dzieci nadal trzymają talerzyki z literkami. Tym razem do każdej 

literki przypisane zostanie zadanie. Np. prowadzący oznajmia, że „literki A” robią przysiad, 

„B” skłon, itd.. W trudniejszej wersji wprowadzić można bieg wokół sali, zamianę liter lub 

też określanie literki poprzez słowo, od której się zaczyna (np. B jak babcia).  

5. „Polowanie na literki” Na koniec zabawa w polowanie na literki. Ustawiamy pachołki, a 

na nich lub przy nich, ustawiamy talerzyki z literkami. Po kolei, każde dziecko staje w 

wyznaczonym miejscu z piłką w ręku. Wyznaczamy mu zadanie, którym jest próba trafienia 

w pachołek z odpowiednią literką. Np. „Traf w literkę, od której zaczyna się słowo KOT”. 
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W trudniejszej wersji zabawy, zmieniamy nie tylko słowa i literki, ale też sposób ich 

„upolowania”, np. „Dobiegnij do literki, od której zaczyna się słowo MAMA”.  

Zakończenie – ćwiczenia rozciągające/rozluźniające 


