
Scenariusz zajęć ruchowych przeprowadzonych w Dniu Pluszowego Misia w 
grupie „Pomarańczowe Tygryski” w ramach akcji „Szkoła w Ruchu”  

 

Obszar 1 

Opracowała: Lucyna Królikowska. 

Temat: Ćwiczymy z pluszowym misiem. 

Data: 25.11.2013r.  

Cele ogólne: - rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe 

  - słuchanie i rozumienie poleceń 

  - wyrabianie orientacji w otoczeniu 

  - kształcenie umiejętności czworakowania 

Cele operacyjne : dziecko potrafi: 

  - poruszać się po sali bez potrącania kolegów 

  - właściwie reagować na umówione sygnały 

  - zachować równowagę ciała podczas zabaw 

  - czworakować 

Grupa ćwicząca: 3-latli 

Miejsce: sala przedszkolna 

Czas: 15-20 minut 

Pomoce: pluszowe misie przyniesione przez dzieci do przedszkola, nagrane piosenki, 

tamburyn. 

Przebieg zajęcia: 

1. Marsz przy piosence „ Jestem sobie przedszkolaczek” ( muz. L. Miklaszewsi, sł. 
M. Terlikowski) sygnalizujący rozpoczęcie zabawy  

2. Zabawa ruchowo naśladowcza „ Niedźwiadek”- ( śpiewana na melodię „ Mam 

chusteczkę…” 

Jedna łapka, druga łapka(podnoszą prawą, potem lewa rękę) 

Ja jestem niedźwiadek (pokazują na siebie) 

Trzecia łapka, czwarta łapka( pokazują prawą, lewą nogę) 

A to jest mój zadek ( klepią się po pupie) 



Lubię miodek, kocham miodek( masują brzuszek praw, lewą ręką) 

Wybieram go pszczółkom ( pokazują wybieranie miodu) 

Jedna łapka, druga łapka (podnoszą prawą, lewą rękę) 

Albo pije rurką( naśladują picie rurką) 

3. Zabawa orientacyjno- porządkowa „ Idą misie do przedszkola” 
Dzieci maszerują razem z misiem po sali w różnych kierunkach. Na hasło „ 
deszczyk”- chowają się w przedszkolu ( wyznaczone miejsce). Na hasło „ idziemy 

do przedszkola”- ponownie maszerują w różnych kierunkach. 
4. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Czy pokażesz”. 

Dzieci maszerują jedno za drugim w kole.. Na zapowiedź „pokaż…..”- pokazują 
rękami te części ciała, o których mówi nauczyciel. 

5. Zabawa z elementem czworakowania „ Szukamy misia”. 
Dzieci czworakują – obchodzą  dokoła siedzącego na podłodze misia. Na 
uderzenie w tamburyno – prostują się podnosząc misia wysoko do góry- misiu 
znalazł się. 

6. Ćwiczenie tułowia – skłony „ Zepsuty miś”. 
Dzieci stoją w lekkim rozkroku, ręce wyprostowane, uniesione nad głową. Na 
sygnał kolejno opuszczają ręce, głowę, wykonują skłony tułowia w przód- miś się 
zepsuł. Odpoczynek w siadzie skrzyżnym. Nauczycielka chodzi między dziećmi i 
dotyka te, które maja wyprostowane plecy. Dotknięte dzieci wstają  i ustawiają 
się w rozkroku. 

7. Bieg i ćwiczenie równowagi „ Biegnij do misia” 
Dzieci stoją w luźnej gromadce na jednym końcu sali naprzeciwko posadzonych 
na podłodze misiów. Na sygnał biegną do swoich misiów. Na ponowny sygnał 
zatrzymują się w miejscu. 

8. Ćwiczenie oddechowe. 
Leżenie na plecach- miś siedzi na brzuchu dziecka. Wdech- miś unosi się do góry, 
wydech- opada na dół. 
 

 

    



    

    

    

 


