
Scenariusz zajęć ruchowych grupy Błękitne Rybki z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu 
w ramach akcji „Szkoła w Ruchu”  

Obszar nr 1 
 

Opracowała: Izabela Nowak, Małgorzata Bernacka 
 
Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch. Ćwiczenia gimnastyczne. 
 
Data: 24.03.2014r. 
Cel ogólny: 

• wspomaganie rozwoju kondycji fizycznej i psychicznej dzieci poprzez ruch 

• promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci 
 
Cele szczegółowe: 

• doskonalenie motoryki w zakresie zręczności i szybkości 
• doskonalenie umiejętności współdziałania z partnerem 

• kształtowanie właściwej postawy ciała 
• doskonalenie płynności ruchów i pamięci ruchowej  
• ćwiczenie wytrwałości w wykonywaniu zadań 

• doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie 
 
Formy pracy:  

• praca z całą grupą 6 – Latków 
 
Metody: 

• naśladowcza 
• zabawowa 
• zadaniowa 
 

Przybory: woreczki, kije do hokeja, bramka, obręcze, piłki, wąż, klocki piankowe, płyta CD z muzyką            
J. Straussa 

 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Pląs głowa, ramiona śpiewany na melodię Siekiera motyka… 
Stanie w kręgu i ruch zgodny z tekstem 
Ruch i podskok to zabawa 
Sport dla wszystkich ważna sprawa 
Ręce w górę, w przód i w bok 
Skłon do przodu, przysiad, skok 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Kolana, pięty, kolana pięty 
Głowa, ramiona, kolana pięty, 
 oczy, uszy, usta, nos 
 
 



2. Podskoki przez węża – przeskakiwanie przez węża obunóż, z jednej strony na drugą. 
3. Marsz – rozdanie woreczków 
4. Akrobaci – dzieci w marszu i w biegu przekładają woreczki z ręki do ręki z przodu, z tyłu, wokół 

siebie, pod kolanem 
5. Kolory – zabawa bieżna. Dzieci biegają, na hasło; kolor np. zielony, te, które mają zielone woreczki 

przykucają, pozostałe zatrzymują się w pozycji stojącej. 
6. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci stoją w parach w rozkroku, plecami do siebie. Skłon 

w przód, zamiana woreczków dołem, następnie wyprost i zamiana woreczków górą. 
7. Kulawy lisek. Zabawa na czworakach, woreczki pod kolanem. 
8. Leniuszek. Dzieci w leżeniu tyłem, mają nogi ugięte w kolanach, dłonie położone wzdłuż tułowia – 

wzniesienie bioder na kilka sekund i przełożenie worka pod sobą, a następnie powrót do pozycji 
wyjściowej 

9. Rzuć w bramkę. Dzieci z wyznaczonego miejsca celują do bramki, powtarzają ćwiczenie prawą i 
lewą ręką. 

10. Wyścig rzędów. Dzieci podzielone na dwa rzędy stoją po przeciwnej stronie sali. Woreczki w ilości 
nieparzystej rozłożone  na środku pomiędzy rzędami. Na sygnał biegną po woreczek, zabierając 
każdorazowo jeden i wracają do drużyny odkładając woreczek (worka nie wolno rzucać). Wygrywa 
ta drużyna, która zbierze więcej woreczków. 

11. Tunel. Rozdanie obręczy dla jednego rzędu. Dzieci trzymają obręcze tak, aby tworzył tunel, druga 
połowa pokonuje tunel na czworakach. Zmiana rol. 

12. Pokonywanie toru przeszkód ( dzieci podzielone na dwa zespoły); dzieci toczą piłki gumowe 
miedzy pachołkami za pomocą kija do hokeja. 

13. Pokonywanie toru przeszkód. Przeszkodami są gąbki piankowe i obręcze, dzieci przechodzą przez 
utworzony tor przeszkód i wracają na koniec rzędów. 

14. Taniec – wywijaniec. Dzieci tańczą dowolnie stojąc w jednym miejscu na całych stopach do 
melodii J. Straussa Cztery pory roku – Wiosna 

15. Zakończenie – marsz po obwodzie koła, podziekowanie 
 
 
 
 
 

      
 
 



      

       

      

       
 
 


