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Wstęp 

 

Okres przedszkolny to bardzo ważny czas w życiu każdego dziecka. Dziecko kształtuje wtedy 

swoją osobowość, rośnie, rozwija się i nabywa nowych doświadczeń i umiejętności.  

Przedszkole pozwala mu na rozwój uczuć społecznych oraz szeroko pojęte usprawnianie 

fizyczne i ruchowe. W dzisiejszych czasach, w dobie rozwoju cywilizacyjnego i 

urbanistycznego, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości do spontanicznego wyrażania 

siebie poprzez ruch. Nie pomagają w tym także niekorzystne tendencje w wychowaniu 

rodzinnym. Brak czasu rodziców dla dzieci powoduje, że są one niejednokrotnie zdane na 

najprostsze formy spędzania wolnego czasu: oglądanie telewizji lub granie w gry 

komputerowe. Mając to na uwadze, nauczyciele powinni starać się zapewnić dzieciom 

wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć 

ruchowych.  

Jako nauczyciel z pasją, twórczy i otwarty na innowacje postanowiłam stworzyć program 

własny, w którym zebrane będą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w oparciu o 

metody i formy z zakresu edukacji ruchowej. Program „ Ćwicz razem z nami przedszkolaku” 

ma służyć zarówna doświadczonym jak i młodym nauczycielom w codziennej realizacji 

podstawy programowej.  

 

 

1. Idea wiodąca 

Wiek przedszkolny nazywany jest złotym wiekiem motoryczności.  Dziecko w tym okresie 

potrzebuje dla swojego prawidłowego rozwoju przynajmniej 3 -4 godzin dziennie ruchu.  

Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, psychicznego i 

społecznego. Stanowi nieodłączną część życia dziecka, które w tym okresie charakteryzuje się 

dużą ruchliwością wynikającą z potrzeby wyżycia się. Aktywność ruchowa pobudza i 

stymuluje rozwój dziecka w każdej sferze: fizycznej, społecznej, estetycznej, umysłowe i 

emocjonalnej oraz zapewnia jego optymalny rozwój i zdrowie. Podczas zajęć ruchowych 

dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca swoje doświadczenia, wyobrażenia, 

pojęcia, kształci pamięć, uwagę i myślenie. Ćwicząc w grupie podporządkowuje się ogółowi, 

słucha, przestrzega przyjęte normy współżycia, kształtuje swój charakter, uczucia i wolę. 

Ponadto pobudza dziecko do podejmowania różnych form działalności, samodzielnych jak i 

kierowanych. Kierowana aktywność ruchowa powinna być dostosowana do możliwości i 

potrzeb dziecka. Bowiem ruch jest wtedy skuteczny, gdy się go odpowiednio dawkuje. 

Zarówno niedobór jak i przeciążenie organizmu może odbić się niekorzystnie na 

funkcjonowaniu układu ruchowego.  

Aktywność ruchowa powinna służyć kształtowaniu u dzieci przyzwyczajeń do uprawiania 

gimnastyki, czynnego wypoczynku, rekreacji, w dorosłym życiu zaś – sportu. W przedszkolu 

realizuje się ją na dwóch wzajemnie powiązanych, przenikających się płaszczyznach: 

indywidualnej i grupowej.  

Dziecku w wieku przedszkolnym potrzeba ciągłych i dynamicznych zmian zarówno obiektów 

zainteresowania, jak i rodzaju podejmowanych czynności ruchowych. Spontaniczne bieganie 

na placu zabaw męczy przedszkolaka o wiele mniej niż „celowy”, monotonny ruch dążący do 

perfekcji określonej czynności. Musimy mieć tego świadomość przy organizowaniu 
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aktywności ruchowej dziecka w przedszkolu. Ograniczanie spontanicznej aktywności 

ruchowej dziecka prowadzi do jego nadpobudliwości, braku zdyscyplinowania, niechęci 

działania i ogólnego zmęczenia organizmu. Zabawy i ćwiczenia ruchowe powinny być dla 

dziecka radosnym, spontanicznym działaniem. przedszkolnego wynikające z podstawy 

programowej wskazują na troskę o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność 

ruchową. Powinny być one zrealizowane w ramach obszaru dotyczącego wychowania 

zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej. W zalecanych warunkach i sposobach 

realizacji podstawy programowej podkreśla się, aby co najmniej jedną piątą czasu (w 

przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu) przeznaczyć na organizowanie gier, zabaw 

ruchowych oraz zajęć sportowych.4 Wychowawca powinien dowolnie wybierać z programu 

treści i odpowiednio formułować zadania, ma jednak obowiązek stosowania zasady 

stopniowania trudności, by dostosowywać je do indywidualnych możliwości dzieci. W trosce 

o zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieci powinniśmy dążyć do optymalnego 

wykorzystania czasu pobytu w przedszkolu na organizowanie aktywności ruchowej. Nie 

możemy zaprzepaścić szansy tworzenia w dziecku podwalin pełnego zdrowia oraz 

sprawności psychofizycznej, które mogą w znacznym stopniu warunkować powodzenie w 

całym życiu.  

 

 

2. Podstawa prawna:  
 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z 

późniejszymi zmianami,  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. 2009, nr 4, poz.17),  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie 

dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 

nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz.18), 

 

3. Cele programu 

Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność 

fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Rozwój sprawności 

ruchowej dzieci jest ściśle związany z jego rozwojem umysłowym i jednocześnie ma duży 

wpływ na ten rozwój. Sprawność ruchowa kształtuje się przez całe życie i jest jedną z 

najbardziej dynamicznie rozwijających się stron motoryczności człowieka. U dziecka w 

wieku przedszkolnym rozwija się ona przez nabywanie doświadczeń i nawyków ruchowych 

między innymi w działalności sportowej. Aktywność ruchowa wzmacnia organizm dziecka, 

kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy, głównie układ nerwowy, wegetatywny i 

dokrewny. Jest również stymulatorem życia psychicznego: odświeża umysł i wpływa na 

wychowanie moralne, estetyczne i społeczne.  

Zabawy i gry ruchowe stanowią ważny element edukacyjny. O ich wartości świadczą 

uniwersalne możliwości zastosowania gier i zabaw, ich prostota i przystępność, 

nieskomplikowana technika oraz możliwość realizacji w dowolnych warunkach.  

Głównym celem programu „Więcej ruchu dla maluchów” jest wytworzenie u przedszkolaków 

zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to rozwojowi dzieci, 
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procentuje w codziennym życiu, ale także sprzyja uprawianiu sportu w późniejszym wieku. 

Zajęcia ruchowe poprzez swoją formę przygotowują dziecko do aktywności fizycznej i 

działania w grupie. Im trafniejsze i pełniejsze jest nasze oddziaływanie, tym zdrowsze i 

radośniejsze jest dziecko. Opierając się na założeniach wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego określamy dla programu cele, zadania dla 

nauczyciela jak również umiejętności i wiadomości, które powinny wykazać dzieci pod 

koniec wychowania przedszkolnego. Program jest o celach globalnych. „W programie tym 

funkcjonują cele ogólne, zarówno o charakterze poznawczym, jak i afektywnym. Zakłada się, 

że cele powinny pełnić funkcję orientacyjną, gdyż nie wszystkie zostaną przełożone na 

konkretne zachowania i mierzalne umiejętności” 

 

cele poznawcze  

a) poznanie zabaw, ćwiczeń oraz gier ruchowych  

b) poznanie i zrozumienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia  

c) poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  

d) poznanie własnych możliwości ruchowych i umiejętne dostosowanie aktywności ruchowej 

oraz stopnia trudności zadań do własnych możliwości  

 

cele afektywne  

a) rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez 

różnorodne formy aktywności ruchowej  

b) uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej  

c) usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz doskonalenie 

wytrzymałości fizycznej  

d) przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności 

pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika  

e) doskonalenie umiejętności pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych  

f) nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji  

  

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz celami zawartymi w 

programie zakładamy, że dziecko kończące edukację przedszkolną:  

a) potrafi naśladować proste ćwiczenia ruchowe,  

b) samodzielnie wykonywać proponowane ćwiczenia, zabawy  

c) wykonywać ćwiczenia o różnorodnym stopniu trudności, o dużym natężeniu,  

d) współdziałać z partnerem podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych,  

e) wykorzystać własną wyobraźnię i pomysłowość w zabawach i grach ruchowych, 

samodzielnie zainicjować zabawę,  

f) przyjąć prawidłowe pozycje wyjściowe do różnych ćwiczeń gimnastycznych,  

g) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas organizowanych zabaw, ćwiczeń i gier 

sportowych,  

h) przestrzegać ustalonych zasad, które są gwarancją bezpiecznej i zgodnej zabawy,  

 

i) aktywnie uczestniczyć w grach zespołowych oraz przestrzegać reguł i zasad podczas gier 

zespołowych,  

j) wykorzystać własną aktywność ruchową w trakcie rekreacji ruchowej. 
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4. Rozwój motoryczny dzieci. 

 

4.1 Rozwój motoryczny trzylatka. 

 

Dzieci trzyletnie mają już na ogół opanowaną podstawową sprawność lokomocyjną, czyli nie 

mają problemów z chodzeniem, skakaniem, bieganiem, wchodzeniem i schodzeniem ze 

schodów (najczęściej krokiem dostawnym). Warto jednak wiedzieć, że pomiędzy trzecim, a 

czwartym rokiem życia mogą, (ale oczywiście nie muszą) pojawiać się problemy z 

koordynacją ruchową. Sprawne dotychczas dziecko może zacząć się potykać, mieć kłopoty z 

utrzymaniem równowagi, przewracać się. Jeśli maluch nie robi sobie przy tym krzywdy, nie 

trzeba się tym przejmować, to z pewnością minie. Wiele dzieci w tym wieku zaczyna też mieć 

problemy z wymową - nawet, jeśli dotychczas mówiły płynnie, teraz nagle pojawia się u nich 

jąkanie. To rzecz całkiem naturalna i niewymagająca uwagi - najlepiej w ogóle nie 

wspominać przy dziecku o jego zacinaniu się, nie poprawiać go i po prostu czekać, aż to 

przeminie. 

Trzylatek jest na ogół bardzo ruchliwy, chętny do zabaw w plenerze. Potrafi już samodzielnie 

korzystać z większości urządzeń na placach zabaw, kopie i podrzucają piłkę, potrafi ustać i 

przez chwilę skakać na jednej nodze, chodzi na paluszkach, świetnie radzi sobie na rowerku 

3-kołowym oraz biegowym, (czyli popularnym obecnie laufradadzie), sprawnie omija 

przeszkody (nawet w biegu). Jego ruchy nie są jednak jeszcze w pełni precyzyjne, nietrudno 

zaobserwować u niego ruchy niecelowe towarzyszące ruchom właściwym. Np. dziecko, które 

właśnie uczy się rysować koło, może jednocześnie wykrzywiać twarz, wyciągać język, 

przekrzywiać ciało, wyginać drugą rękę. Nowe ruchy wykonuje jakby całym sobą. Trudno mu 

się też dłużej skupić na jednej czynności, szybko się zniechęca, a jego uwagę przyciąga coś 

nowego. 

4.2 Rozwój motoryczny czterolatka 

 

W wieku 4 lat rozpoczyna się okres średniego dzieciństwa, który trwa do 6 roku życia. 

Dziecko, które rozpoczyna ten etap życia charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i 

sensorycznego, umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do 

interesujących je obiektów, traktowanych przez nie, jako istniejące realnie.  

Czterolatek to trudny do opanowania żywioł, radosny i chłonny. Trudno za nim nadążyć, 

nigdy nie wiadomo, co go zainteresuje, co rozzłości, co wzbudzi sprzeciw. Zdarza mu się być 

niepokornym i nieposłusznym, bo buduje obraz siebie, a to, co mówi dorosły często traktuje, 

jako zamach na swoją autonomię. Doświadcza wszystkich uczuć i emocji, jakich 

doświadczają dorośli, ale jeszcze nie potrafi ich nazwać i poradzić sobie z nimi. Jest w 

porównaniu z trzylatkiem bardziej chwiejny emocjonalnie, łatwo przechodzi od stanu euforii 

do złości. Głośny, niemądry śmiech występuje na przemian z napadami płaczu czy agresji, a 

jak coś przeżywa to manifestuje to całym sobą.  
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Następuje dynamiczny rozwój osobistego potencjału, chce wszystko robić samodzielnie i 

czuje wielką dumę ze swoich dokonań, nawet, jeśli są dalekie od ideału. Przy nowych 

wyzwaniach może okazywać pewne obawy i rezerwę. Potrzebuje przyjaznej zachęty, 

zapewnień, że i dorosły nie od razu wszystko umiał, nadziei, że w miarę ćwiczeń będzie mu 

szło coraz lepiej. Wyręczając dziecko w czynnościach samoobsługowych uczymy je 

bezradności.  

U czterolatka obserwuje się wzrost sprawności motorycznej, pojawiają się nowe umiejętności, 

proste ruchy łączone są w kombinacje ruchowe, np. bieg i skok, bieg i kopnięcie piłki, chwyt i 

rzut piłką. Ważną rolę w uczeniu ruchów odgrywają wzorce kulturowe, oraz niektóre różnice 

związane z płcią; chłopcy uzyskują lepsze wyniki w czynnościach wymagających więcej 

energii i siły, dziewczynki zaś przewyższają chłopców w czynnościach motorycznych 

(skakanka) oraz precyzji (rysowanie, pisanie). Dziecko jest coraz sprawniejsze, szybsze, 

ruchy są coraz bardziej skoordynowane. Potrafi dosyć szybko biegać, wspinać się na drabinki 

(meble) chętnie jeździ na rowerze, hulajnodze. Potrafi skakać obunóż, na jednej nodze, z nogi 

na nogę w miejscu i w przód. Potrafi przeskakiwać nad płaskimi przeszkodami, wskakiwać do 

środka (np. obręczy). Podrzuca piłkę do góry jedną ręką i chwyta ją oburącz w dłonie 

„przytulając” do siebie, a także próbuje kozłować. Potrafi przez chwilę stać na jednej nodze z 

otwartymi oczami, przechodzić po ławeczce, wchodzić i schodzić ze schodów stawiając nogi 

na przemian (trzymając się poręczy). Potrzebuje dużo zabaw ruchowych, możliwości 

zaspokojenia swego głodu ruchu. Często mówi się, że dzieci w tym wieku są nie do 

opanowania w każdym rodzaju aktywności. Dziecko 4-letnie nie potrafi długo skupić się na 

wykonywanej czynności, dlatego często zmienia rodzaje zajęcia. Szybko przechodzi od jednej 

aktywności do drugiej, od rysowania do konstruowania z klocków, potem zabawy w role, a 

następnie wspólne z kolegą oglądanie książek. Po odejściu od zabawy np. wyjściu do łazienki 

zapomina już, czym się bawiło i najczęściej nie wraca do poprzednich zabawek. Zazwyczaj 

nie planuje zmiany aktywności, ale działa powodowane jakimś impulsem (coś go zaciekawi, 

chce być tam, gdzie jest wesoło...) Nie sprząta używanych wcześniej zabawek, bo już o nich 

„nie pamięta”. Trzeba mu jednak oddać sprawiedliwość, bo jest w stanie poświęcić dużo 

czasu i energii na organizowaniu miejsca zabawy: aranżacji miejsca, gromadzenia 

przedmiotów, czyli urządzania się.  

Dziecko przechodzi od charakterystycznej dla trzylatka zabawy obok kolegi i zabawy 

równoległej (polegającej na obserwacji zabawy innych i bawieniu się tym samym, tak samo) 

do wspólnej zabawy polegającej na odgrywaniu ról, współdziałaniu, rywalizacji. Potrafi 

zapamiętać i przestrzegać zasady gry. Zabawy samotne i równoległe występują nadal, ale 

zajmują już tylko połowę czasu przeznaczonego na zabawę. Czterolatek często ma już swoje 

pasje i ulubione zabawy, bądź rodzaje aktywności. 

4.3 Rozwój motoryczny pięciolatka 

 

Zainteresowanie dzieckiem 5-letnim wzrosło stosunkowo niedawno – w momencie wejścia w 

życie nowej Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 56 poz. 458). Według tej ustawy w latach 

szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym 

może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dotychczas 

głównym tematem rozważań wielu specjalistów było dziecko 6-letnie, które rozpoczynało 

swoją edukację, jako uczeń oddziału przedszkolnego, czyli w tzw. klasie zero, realizujące 

roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zmiany ustawodawcze wzbudziły w wielu 
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rodzicach niepokój. W swojej pracy psychologa często spotykam rodziców, którzy martwią 

się o to, czy ich dziecko poradzi sobie w szkole. Inni natomiast szukają potwierdzenia, czy ich 

dziecko na pewno sprosta wymaganiom, jakie stawia przed nim szkolna klasa zerowa, a 

nawet klasa pierwsza, gdyż nie dokonuje się uprzednio rzetelnej oceny aktualnego rozwoju 

dziecka. Problem jest tym poważniejszy, że obecnie na rynku jest niewielki zasób literatury 

poświęconej temu zagadnieniu, z którego rodzice mogliby czerpać wiedzę o rozwoju dziecka. 

Rodzice muszą, zatem polegać na swoich odczuciach i wiedzy specjalistów pracujących w 

przedszkolu lub szkole, którzy starają się ocenić rozwój dzieci. Powszechne jest twierdzenie, 

że każde dziecko jest inne i ma prawo do swojej odmienności, także w zakresie rozwoju. 

Trzeba jednak pamiętać, że różnice indywidualne to nie to samo, co opóźnienie czy 

przyspieszenie rozwoju. W trzech krótkich częściach odpowiadających sferom, których 

dotyczy rozwój, przedstawiam najważniejsze cechy i umiejętności, jakie zdrowy 5-latek 

powinien na tym etapie swojego życia posiadać. 

5. Rozwój fizyczny i biologiczny 

Według danych zawartych w: B. Janiszewska, Ocena dojrzałości szkolnej, Seventh Sea, 

Warszawa 2006, dziecko w wieku 5 lat osiąga: 

- przeciętny wzrost – 110 cm; 

-· średnią wagę – 19 kg. 

Sprawność ruchowa – motoryka duża 

Pięciolatek charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju fizycznego. W porównaniu z dziećmi 

młodszymi jest znacznie sprawniejszy ruchowo. Pięciolatek jest dzieckiem potrzebującym 

ruchu i lubiącym się ruszać. Pozwala mu na to rozwój kośćca oraz mięśni. Na placu zabaw 

bez trudu wspina się po drabinkach, buja na huśtawce, kręci na karuzeli, pokonuje wszelkie 

przeszkody i dużo biega. Dziecko w tym wieku potrafi także skakać obunóż i robić przysiady. 

W porównaniu z młodszymi przedszkolakami potrafi utrzymać równowagę na tyle, by móc 

skakać i stać na jednej nodze, chodzić stopa za stopą po narysowanej linii, podejmować próby 

jeżdżenia na rowerze dwukołowym. Można zauważyć, że ruchy rąk i ciała są coraz częściej 

skoordynowane i celowe. Pięciolatek potrafi na przykład łapać piłkę, rzucać i kopać w nią. 

Dziecko unikające aktywności ruchowej, które na placu zabaw stoi z boku, często się 

przewraca, potyka lub unika zabaw na konkretnych sprzętach, powinno wzbudzić naszą 

czujność. Brak jego aktywności może, bowiem świadczyć o wolniejszym rozwoju fizycznym, 

braku siły lub też zaburzeniach w zakresie integracji sensorycznej. 

Sprawność ruchowa – motoryka mała 

W porównaniu z dużą motoryką mała motoryka jest na niższym poziomie rozwoju, ale i tu 

zachodzą widoczne zmiany. Ruchy dłoni, palców, nadgarstków stają się coraz bardziej 

precyzyjne. Rozwija się koordynacja wzrokowo-ruchowa. Sprawność manualna przejawia się 

między innymi w używaniu kredek, flamastrów, nożyczek. Większość dzieci potrafi już 

prawidłowo trzymać ołówek. Pięciolatek potrafi narysować koło, trójkąt, kwadrat. Cięcie 

nożyczkami jest dla wielu trudnością, ale potrafią już rozciąć kartkę i wyciąć prosty kształt. 

Zdarza się jeszcze nieprawidłowe napięcie mięśniowe ręki. 

Lateralizacja 
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Lateralizacja, (czyli dominacja jednej ze stron w narządach parzystych: oczy, uszy, ręce, 

nogi) może być jeszcze nieustalona. Dziecko powinno orientować się w zakresie schematu 

własnego ciała, ale może mieć trudność ze wskazaniem kierunków i stron lewa – prawa. 

Samodzielność i odporność 

W porównaniu z młodszymi przedszkolakami 5-latek jest znacznie bardziej samodzielny. 

Potrafi sam się rozebrać i ubrać, pokonując zapinanie guzików, zasuwanie suwaka w kurtce, 

wkładanie butów, lecz wiązanie sznurowadeł jest jeszcze często problemem. Przy jedzeniu 

ma opanowane używanie sztućców (łyżki i widelca), zaczyna także używać noża do 

oddzielania kawałków jedzenia, ale jeszcze nie do krojenia. Dziecko 5-letnie umie 

samodzielnie umyć zęby, ręce, buzię. Potrafi skorzystać z toalety bez pomocy dorosłych. 

Samo wie, kiedy potrzebuje skorzystać z toalety, choć niektóre dzieci wymagają jeszcze 

przypominania o tym. Moczenie w dzień zdarza się bardzo rzadko oraz wyjątkowo w nocy. 

Dzieci muszą mieć czas na odpoczynek. Młodsze przedszkolaki mają leżakowanie, ale już nie 

5-latki. Dzieci w tym wieku mogą udawać, że śpią. Jeśli jednak 5-latek wciąż potrzebuje 

odpoczynku w ciągu dnia i rzeczywiście przeznacza ten czas na sen, jest to sygnał, że 

powinien on być w grupie dzieci młodszych. Należy pamiętać, że dzieci różnią się między 

sobą i pewne różnice w obrębie grupy rówieśniczej są normalne. Różnice występują także 

między chłopcami i dziewczynkami (chłopcy są sprawniejsi na placu zabaw, dziewczynki 

przy wykonywaniu prac plastycznych) oraz ze względu na środowisko, w którym się dziecko 

wychowuje. 

 

6. Metody prowadzenia zajęć ruchowych w przedszkolu 

 

 

METODY ODTWÓRCZE 

Metody te polegają na posługiwaniu się pokazem zademonstrowanych przez nauczyciela lub 

wybranego ucznia bądź na odwoływaniu się do pamięci ćwiczącego, który wcześniej 

obserwował różne czynności ludzi, zwierząt, przedmiotów martwych (np. zabawek). Dziecko 

musi przetransportować słowa na obraz ruchu powstający w jego wyobraźni, wysłać do 

efektów polecenie wykonania odpowiedniego ruchu, a następnie zweryfikować, czy 

wykonywany ruch odpowiada wymaganiom nauczyciela. Do metod odtwórczych należą: 

     Metoda zabawowo – naśladowcza. 

W zajęciach ruchowych prowadzonych tą metodą dziecko uczy się ilustrowania ruchem 

jakiejś treści. Uwaga dziecka skupia się najczęściej na zjawiskach i przedmiotach będących w 

ruchu. Ruchy wykonywane przez dziecko nie muszą być dokładnym odtworzeniem 

zaobserwowanych czynności i zjawisk. Trzeba dać dzieciom dużo swobody, nie hamować ich 

inicjatywy i fantazji. 

    Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa). 
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Metoda ta polega na wyrozumowanym zestawieniu odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej 

z przemyślanym przebiegiem ruchu wykonanym z przyborem lub bez niego. Repertuar zadań 

obejmuje ruch proste, łatwe zrozumiałe, niewymagające długich wyjaśnień. Są to ruchy 

przemyślane i wymuszają na wykonawcy projektowy przebieg ruchu i efekt zadania. 

              Metoda ścisła. 

Metoda ta polega na ruchu odwzorowanym z pokazu lub wykonanym na podstawie słownego 

ujęcia ruchu. Ćwiczenia są wykonywane jednocześnie przez wszystkich ćwiczących na 

komendę lub w podanym rytmie. Stosując metodę ścisłą nie ma właściwej atmosfery radości i 

swobody ruchowego wyżycia się na zajęciach. 

 

 

METODY TWÓRCZE 

 

Spośród tej grupy metod zachęca się do wprowadzenia opowieści ruchowej, gimnastyki 

twórczej R. Labana, K. Orfa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz ruchu 

rozwijającego W. Sherborn. W metodach twórczych odchodzi się od komend, stereotypowych 

kolumn ćwiczebnych a wprowadza się przyjemny nastrój sprzyjający twórczości, często 

stosuje się muzykę, przybory, przyrządy, pracę z partnerem i w grupie oraz różne formy 

aktywizacji ruchowej (pantomima, improwizacje ruchowe, inscenizacja, groteska, sceny 

dramatyczne, ćwiczenia muzyczno ruchowe, itp.). Nauczyciel wymagający od swych 

wychowanków kreatywności, sam musi się wykazać tą cechą, tworząc coraz to nowe pomysły 

zadań ruchowych stosownych do właściwości wieku, warunków pracy i temperamentu swych 

podopiecznych oraz wykorzystując regionalne formy kultury muzyczno – ruchowej, zabaw, 

zwyczajów i obyczajów. 

       Metoda opowieści ruchowej 

Metoda opowieści ruchowej polega na tym, że nauczyciel, poprzez odpowiedni dobór tematu 

wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka skłaniając je do 

odtwarzania ruchem treści opowiadania. Opowieść powinna być tak sformułowana, aby jej 

obraz ruchowy odpowiadał zasadzie wszechstronności, tj., aby angażując wyobraźnię dziecka 

usprawniał wszystkie główne grupy mięśniowe oraz narządy wewnętrzne (głównie układy 

krążenia i oddychania).Powinien tu występować ruch o różnym charakterze np. bieg, skoki, 

rzuty, czworakowanie, pełzanie, ciągnięcie, pchanie noszenie itp. Metoda opowieści ruchowej 

sprzyja rozwojowi fantazji, która w życiu dziecka, odgrywa dominującą rolę; fantazja, 

bowiem może pobudzać i utrzymać dziecko w ruchu, wywołać przeróżne obrazy. Metoda ta 

wymaga jednak od nauczyciela dobrego, starannego przygotowania i zrozumienia, że 

stosowane opowiadanie w czasie trwania zajęć jest tylko środkiem do odtworzenia przez 

dzieci poprawnego ruchu. Układ opowiadania, zatem musi opierać się na zasadach 

wszechstronności ruchu, stopniowania wysiłku i zmienności pracy mięśniowej. Metoda ta 

najbardziej nadaje się do prowadzenia zajęć z młodszymi grupami dzieci. 

  

 Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana. 

Twórcą tej metody jest R. Laban, a w Polsce spopularyzował ją W. Gniewkowski. 

Gimnastyka twórcza jest protestem przeciwko tradycyjnej gimnastyce uprawianej „na 

komendę”, w stereotypowej kolumnie ćwiczebnej. Metoda ta nazwana jest także metodą 

improwizacji ruchowej, daje nauczycielowi dużą swobodę wyboru zadań ruchowych. W 

metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy jej realizacji 

zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne. Każdy ćwiczący wykonuje zadanie ruchowe 
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na swój sposób i wobec tego pokaz wykonania jest zbędny. Należy tylko ćwiczącym 

wyjaśnić, co mają robić, natomiast sposób wykonania zależy od ich inwencji twórczej, 

pomysłowości fantazji oraz doświadczeń ruchowych. 

Metoda oparta jest na 16 tematach generalnych, jednak W. Gniewkowski proponuje stosować 

na zajęciach ruchowych tematy I – V.  

 

I Temat: Wyczucie własnego ciała. 

Przy realizacji tego tematu dzieci poznają w toku działania możliwości własnego ciała w 

zakresie obszerności ruchów, jako instrumentu zdolnego do wykonywania ruchów we 

wszystkich stawach, ruchów precyzyjnych oraz ruchów obszernych. Dziecko manipuluje, 

bawi się własnymi rękami, nogami, palcami, wykonuje ruchy zlokalizowane w określonej 

części ciała w różnych pozycjach wyjściowych. 

II Temat: Wyczucie przestrzeni.  

Podstawowymi ćwiczeniami są tu ruchy ograniczone, skrępowane oraz szerokie i fantazyjne, 

ruchy penetrujące przestrzeń poprzez bieg, podskoki, skoki, obroty, itp. Ruch może odbywać 

się na poziomie niskim, średnim i wysokim. 

III  Temat: Wyczucie ciężaru ciała (siły). 

Ruchy nawiązujące do tego tematu mają charakter wyrazisty, przejawiają się w mocnych 

chwytach, podnoszeniu, zginaniu. Ruchom silnym przeciwstawiamy ruchy lekkie, delikatne, 

np.: 

-           ruchy mocne, atletyczne, ciężkie, przygniatające swą siłą; 

-           ruchy żywe, wesołe, dynamiczne, energiczne; 

-           ruchy spokojne, delikatne, łagodne, kojące. 

Realizując ten temat można wykonać bezpośrednio po sobie ruchy kontrastowe, w których 

napięcie przeplata się z rozluźnieniem, siła ze słabością, improwizacja ruchowa z muzyką, 

która nagle zmienia swój charakter. 

IV Temat: Rozwijanie wyczucia płynności ruchów. 

Ćwiczenia polegają na ruchach lokomocyjnych wykonywanych po bardzo różnych liniach. 

Mogą one być wykonywane w rytmie klaskania, uderzania w instrument perkusyjny lub z 

towarzyszeniem muzyki, nawet śpiewu. Dla urozmaicenia można robić przerwy w muzyce, 

co jest sygnałem do zatrzymania się i przyjęcia przez ćwiczących ciekawej postawy. 

  

V Temat: Współdziałanie z partnerem lub z grupą. 

Występujące w tym ćwiczeniu akcje ruchowe z partnerem lub w grupie wymagają 

podzielności uwagi, pilnego obserwowania partnera i jego naśladowanie. W pewnym sensie 

ograniczają swobodę własnego działania. Zadania ruchowe tej grupy kształtują szybki refleks 

oraz przez zespołowe działanie są ważnym aspektem wychowawczym w kształtowaniu uczuć 

społecznych, rozwijają cechy wychowania społecznego. 
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       Metoda twórcza Karola Orffa. 

Karol Orff wyszedł z założenia, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji 

z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, 

znikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, 

legend, baśni, poezji, itp.  

Te właśnie ginące formy ruchowo – muzyczno – słowne zainteresowań dzieci znalazły się u 

podstaw nowej metody, której głównym celem i zadaniem jest wyzwolenie u dzieci tendencji 

do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. 

Zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem stanowi bardzo charakterystyczny rys metody. 

Szeroko rozbudowany repertuar ćwiczeń i zabaw daje możliwość rozwijania inwencji 

zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym, jak i zaniedbywanym, które mają okazję wyrównać 

swe braki. Zarówno muzyka jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym 

w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów, gdy inne 

spełniają rolę towarzyszącą lub podrzędną. Karol Orff proponował następujące formy ruchu: 

-           gimnastyka oparta na  ruchu naturalnym, bez komenderowania; 

-           ćwiczenia „sensoryczne” z zamkniętymi oczami, wyostrzające zmysły i rozwijające 

wyobraźnię, zabawy rozwijające szybki refleks; 

-           ćwiczenia muzyczno ruchowe z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, a także 

muzyki z taśm; 

-           ćwiczenia z tematów I – V R. Labana; 

-           tańce regionalne, towarzyskie, inscenizacja pieśni, bajek, poezji; 

-           pantomima o szerokiej tematyce i środkach wyrazu z użyciem przyborów lub bez 

przyborów; 

-           żywe słowo: układanki, wyliczanki, zagadki, wierszyki, echo, naśladowanie odgłosów 

zwierząt – wszystko to połączone z gestami, ruchem. 

  

 

Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów. 
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Gimnastyka Kniessów bazuje na ruchu naturalnym, zrytmizowanym, ekspresyjnym. 

Zasadniczymi jej elementami są: ruch, muzyka, rytm, przybory. Przybory są w większości 

oryginalne: podwójny bijak, szarfa grzechotka, dzwoneczki, łuski orzechów kokosowych, itp. 

W tej metodzie nauczyciel może bardziej wyeksponować ruch twórczy, zadania otwarte, 

improwizację ruchową, współpracę z partnerem i z grupą. 

Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn. 

Metoda tejże autorki, prezentuje ruch rozwijający, jako metodę, szczególnie przydatną w 

pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych 

zaburzeń rozwojowych. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość 

własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę 

dzielenia jej z innymi ludźmi, prowadzącą do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. 

Warunkiem prowadzenia terapii jest zabawowa, radosna atmosfera, możliwość osiągania 

sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólna satysfakcja z pokonywania trudności 

  

7. Formy prowadzenia ćwiczeń.  
 

Formy prowadzenia zajęć to określone sposoby organizacji ćwiczeń, realizacji konkretnych 

zadań ruchowych, odnoszące się do właściwego wykorzystania czasu oraz przestrzeni. Jak 

pisze S. Strzyżewski formy prowadzenia lekcji muszą być ściśle powiązane z metodami 

realizacji zadań ruchowych. Skuteczność i efektywność procesu wychowania fizycznego 

mierzona m.in. poziomem rozwoju kompetencji instrumentalnych, zależy w dużym stopniu 

od korelacji pomiędzy metodami i formami prowadzenia zajęć. Do podstawowych form 

prowadzenia zajęć zaliczamy  

formę frontalną- jest to sposób prowadzenia zajęć polegający na tym, że wszyscy 

wychowankowie w tym samym czasie i miejscu wykonują identyczne ćwiczenia. Nauczyciel 

określa pozycję wyjściową i końcową ćwiczenia, czas, ilość powtórzeń, przerwę pomiędzy 

ćwiczeniami, jak również steruje intensywnością ćwiczenia – regulując tempo ćwiczeń.  

formę zajęć w zespołach- realizacja zadań ruchowych za pomocą formy zajęć w zespołach 

polega na podziale grupy na dwa lub więcej zespołów (grup ćwiczących) oraz przydzieleniu 

konkretnych zadań ruchowych do wykonania.  

formę stacyjną- polega na ustawieniu na określonej przestrzeni szeregu stacji, na których 

będą wykonywane ustalone ćwiczenia. Dzieci strumieniem (jedno za drugim) realizują 

zadania ruchowe. Przerwa następuje dopiero po pokonaniu całego toru – wszystkich stacji. 

Tory ćwiczebne mogą być sztuczne, naturalne lub mieszane.  

formę obwodu ćwiczebnego- podobnie jak w formie stacyjnej tu również należy przygotować 

szereg stanowisk w układzie zamkniętym -najlepiej po obwodzie sali-w kształcie koła lub 

elipsy. Liczba stacji zależy od ilości ćwiczących, od zadań ruchowych do realizacji, rozwoju 

psychofizycznego i motorycznego dzieci. formę indywidualną- polega na prowadzeniu zajęć 

poprzez odwołanie się do pomysłowości, wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci. 

Nauczyciel określa rodzaj zadania ruchowego do wykonania, a uczeń dobiera samodzielnie 

sposób jego realizacji. Na przykład nauczyciel poleca dzieciom przeprowadzenie grupy 

ćwiczeń, które poprawiają i rozwijają gibkość. Ćwiczący natomiast indywidualnie dobierają 

rodzaj ćwiczenia, pozycję wyjściową oraz liczbę powtórzeń. Prowadzący zajęcia, stosując 
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formę indywidualną, powinien zwracać szczególną uwagę na poprawność i jakość 

wykonywanych ćwiczeń oraz stopień realizacji celu ćwiczeń. 

 

  

8. Podział zabaw ruchowych:  
 

 Zabawy orientacyjno- porządkowe- są przygotowaniem do wszystkich innych ćwiczeń i 

zabaw. Mają charakter wychowawczy, wyrabiają zdolności i umiejętności potrzebne do 

zorganizowania zajęć w grupie, uczą porządku i dyscypliny, podporządkowania się 

przepisom. ćwiczą spostrzegawczość, orientację szybkość reakcji na sygnały. zabawy te uczą 

różnorodnych ustawień: w gromadce w rozsypce, w szeregu, w rzędzie, w parach. W grupach 

starszych można dołączyć elementy współzawodnictwa  

 

Zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi- wykonywanie tych ćwiczeń wymaga od 

dzieci koncentracji uwagi, spokoju, opanowania wewnętrznego  

Zabawy na czworakach- czworakowanie wpływa na prawidłowość kształtowania się 

naturalnych krzywizn kręgosłupa, głównie odcinka lędźwiowego. Chód na czworakach jest 

zabiegiem poprawiającym postawę  

Zabawy bieżne- ćwiczą szybkość, zręczność, wytrzymałość, pobudzają czynność serca i płuc 

oraz przemianę materii  

Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania i toczenia- zabawy te rozwijają przede 

wszystkim mięśnie obręczy barkowej, mięśnie tułowia. celem jest wyrobienie celności, siły, 

zręczności oraz pewności rzutu i chwytu  

Zabawy i ćwiczenia z elementami wstępowania na przyrządy, zstępowania oraz 

wspinania się- mają wpływ na mięśnie całego ciała, szczególnie na wzmocnienie pasa 

barkowego, mięśni tułowia i siły ramion  

Zabawy z elementami skoku i podskoku- angażują do pracy całe grupy mięśniowe, 

pobudzają do większego działania płuca i serce, przyspieszają krążenie. wyrabiają 

elastyczność, miękkość odbicia a także odwagę  

 

9. Organizacja ćwiczeń 

 
9.1 Ćwiczenia poranne  

 

Celem ćwiczeń porannych jest:  

-zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy  

-przejście w sposób uporządkowany ze swobodnej działalności do czynności i zabaw 

grupowych  

-ożywienie i wytworzenie miłego, pogodnego nastroju  

-wyrobienie umiejętności sprawnego i elastycznego poruszania się  

-pobudzenie układu krwionośnego i oddechowego do intensywnego działania,  

-kształtowanie poprawnej postawy dziecka  

-hartowanie organizmu  

 

czas trwania: codziennie, około 5-7 minut, przed śniadaniem  

-uczestnicy: dzieci starsze  

-powtarzalność: każde ćwiczenie wykonujemy 3-4 razy  

-dobór ćwiczeń i zabaw: wykorzystujemy zabawy i ćwiczenia już znane  



14 
 

 

rozkład ćwiczeń:  

-ćw. i zabawy orientacyjno-porządkowe o charakterze ożywiającym  

-ćw. uruchamiające duże grupy mięśniowe  

-ćw. mięśni brzucha lub zabawy na czworakach  

-skłony boczne tułowia lub skręty  

-ćw. lub zabawy z elementem równowagi  

-zabawa bieżna lub skoczna  

-ćw. uspokajające – rytmiczny marsz  

 

9.2 Ćwiczenia gimnastyczne  

 

Celem ćwiczeń gimnastycznych jest:  

 

-dostarczenie ustrojowi dziecięcemu bodźca rozwojowego  

-czuwanie nad harmonijnym rozwojem ciała i korygowanie dysproporcji rozwojowych  

-wyrabianie poprawności ruchów  

-rozwijanie naturalnych czynności ruchowych  

Czas trwania: około 30 min, 2-3 x w tygodniu  

Uczestnicy: dzieci starsze 

 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych posiada trzy części. 

Część wstępna- zorganizowanie dzieci, 

• Zabawa lub ćwiczenia orientacyjno-porządkowe 

• Ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe 

Część główna- intensywność ruchu 

• Ćwiczenia kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej –skłony w przód i w tył, 

wzmacniające mięśnie grzbietu 

• Ćwiczenia kształtujące tułowia w płaszczyźnie czołowej –skłony boczne. 

• Ćwiczenia lub zabawa z elementem równowagi 

• Zabawa bieżna 

• Ćwiczenie tułowia skręty lub skrętoskłony 

• Rzuty, wspinanie 

• Podskoki lub skoki 

Część końcowa- uspokojenie organizmu dziecka 

• Ćwiczenia wyprostne 

• Ćwiczenia przeciw płaskostopiu 

• Zabawy lub ćwiczenia dowolne 

• Ćwiczenia rytmu 

10. Zestawy ćwiczeń porannych 
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ZESTAW I 

Zabawa orientacyjno- porządkowa"Marmurki" 

Swobodny bieg w różnych kierunkach. 

Na hasło "Marmurki" dzieci zatrzymują się i nieruchomieją w różnych pozach. 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych "Drzewa na wietrze" 

Dzieci stoją w rozkroku, ramiona uniesione w górę.  

Poruszają ramionami kołysząc się na boki (silny wiatr- skłon pogłębiony) 

Zabawa z elementem podskoku "Skaczące piłki" 

Podskoki obunóż w swobodnym tempie. 

Ćwiczenie uspokajające 

Marsz w tempie podanym przez nauczycielkę na instrumencie perkusyjnym. 

 

ZESTAW II 

Zabawa orientacyjno- porządkowa "Samochody" 

Bieg w jednym kierunku. 

Reagowanie na zmianę tempa podawanego przez prowadzącą na bębenku: 

powoli, szybciej, szybko, wolniej, stop. 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych, „Kto silniejszy" 

W parach, siad skrzyżny naprzeciwko siebie.  

Podanie sobie rąk. Kolana dotykają kolan kolegi.  

Przeciąganie się raz w jedną, raz w drugą stronę. 

Zabawa z elementem podskoku "Wróbelki" 

Podskoki obunóż w miejscu i do przodu. 

Ćwiczenie uspokajające "Baloniki" 

W kole nadmuchiwanie balonika- nabieranie powietrza nosem i wydmuchiwanie ustami do 

środka koła. 

Koło robi się coraz większe, aż do pęknięcia- trach! 

 

ZESTAW III 

Zabawa orientacyjno- porządkowa "Wiatraczki" 

Bieg w różnych kierunkach w tempie podanym przez nauczycielkę na instrumencie 

perkusyjnym. 

Na sygnał- mocne uderzenie w instrument, zatrzymują się i wykonują okrężne ruchy 

ramionami- skrzydła wiatraka. 

Zabawa z elementem czworakowania "Pieski idą na spacer" 

Czworakowanie w różnych kierunkach. 
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Piesek prosi o kość- przysiad, ręce w skurczu pionowym, wydawanie dźwięków 

naśladujących popiskiwanie pieska. 

Zabawa z elementem podskoku "Piłeczki" 

Skoki obunóż, obracanie się w jedną i w drugą stronę. 

 

Ćwiczenie uspokajające 

Maszerowanie przy piosence. 

  

ZESTAW IV 

Zabawa bieżna "Zajączki w ogrodzie" 

Dzieci- zajączki biegają po ogrodzie.  

Na hasło "Ogrodnik" chowają się- zatrzymują i robią przysiad podparty, pochylając nisko 

głowę. 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych "Przenosimy skrzynie z warzywami" 

Dzieci stoją w rozkroku, wykonują skłony w przód- podnoszenie ciężaru 

oraz skręty w prawo i w lewo- przenoszenie ciężaru na samochody. 

Zabawa z elementem równowagi "Strach na wróble" 

Dzieci- wróble biegają w różnych kierunkach. Na hasło "Strach na wróble" zatrzymują się i 

stają na jednej nodze. 

Marsz po obwodzie koła z wyklaskiwaniem rytmu 

 

ZESTAW V 

Zabawa bieżna "Witamy się" 

Bieg w tempie wygrywanym przez nauczyciela na instrumencie perkusyjnym. 

Zatrzymanie się i witanie z jak największą liczbą kolegów, w sposób ustalony przez 

nauczyciela np. przez  klepnięcie w ramię. 

LUB 

Zabawa bieżna "Jesienne liście" 

Dzieci biegają trzymając w rękach kolorowe liście w tempie podanym przez nauczycielkę na 

bębenku. 

Kiedy bębenek cichnie dzieci zatrzymują się i opuszczają liście na podłogę, obserwując ich 

opadanie. 

Podnoszą listki, wymieniają się ze sobą liśćmi i biegają dalej. 
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Ćwiczenie dużych grup mięśniowych "Zbieramy grzyby" 

Dzieci chodzą i naśladują zbieranie grzybów- pochlają się, przykucają, wstają  

i oglądają swoje grzyby. 

Zabawa z elementem podskoku "Zajączki" 

Dzieci podskakują raz na jednej, raz na drugiej nodze z jednoczesnym wymachem ramion.  

Odpoczywają w przysiadzie podpartym. 

Zabawa z elementem równowagi "Grzybki" 

Marsz, bieg i podskoki w różnych kierunkach. 

Na hasło "Stop" zatrzymanie się na jednej nodze. 

Ćwiczenie oddechowe "Dmuchawce" 

Dmuchanie na skrawki papieru leżące na podłodze. 

  

ZESTAW  VI 

Zabawa bieżna "Samochody" 

Bieg w tempie podanym przez nauczyciela na instrumencie perkusyjnym.  

Powoli, szybko, szybciej i odwrotnie, aż do zatrzymania się. 

Zabawa "Olbrzymy i krasnale" 

Chód we wspięciu na palcach,  

przechodzenie do poruszania się w przysiadzie i ponowne podnoszenie się  

w górę. 

Zabawa z czworakowaniem "Idą raki" 

Czworakowanie w podporze tyłem. 

Marsz po obwodzie koła w rytmie piosenki "Stary niedźwiedź". 

 

ZESTAW VII 

Zabawa orientacyjno- porządkowa "Zajączki i lis" 

Dzieci biegają w tempie podanym przez nauczyciela na bębenku.  

Na hasło "Lis"  zajączki chowają się- przysiad podparty, głowa nisko opuszczona. 

Zabawa z czworakowaniem "Jeże na spacerze" 

Dzieci chodzą na czworakach. Zatrzymują się, zwijają w kulkę, powoli prostują  

i idą dalej. 

Zabawa z elementem skoku "Wiewiórki" 

Dzieci wykonują kilka skoków i przykucają- wiewiórki gryzą orzeszki chrup, chrup. 

Potem znowu skaczą. 
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Ćwiczenie oddechowe "Zapach lasu" 

Wdech nosem- ramiona uniesione w górę, 

Wydech ustami- ramiona opuszczone w dół. 

Marsz po obwodzie koła z wyklaskiwaniem rytmu. 

 

ZESTAW VIII 

Zabawa orientacyjno- porządkowa "Duże dzieci- małe dzieci" 

Dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach.  

Zatrzymują się i na hasło "Duże dzieci" chodzą we wspięciu na palcach. 

Na hasło "Małe dzieci" chodzą w przysiadzie. 

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych " Mrówki budują mrowisko" 

Naśladowanie ruchów podnoszenia i układania patyczków, igiełek sosnowych- skłony i 

wyprosty 

Zabawa z elementem czworakowania "Zabawa piesków" 

Chód i bieg na czworakach w różnych kierunkach. 

 

Zabawa bieżna "Ścigamy się z wiatrem" 

Dzieci biegną za wyznaczonym przez nauczycielkę dzieckiem- wiatrem.  

Po krótkim biegu zmiana prowadzącego. 

Maszerowanie po obwodzie koła 

 

ZESTAW IX 

Zabawa orientacyjno- porządkowa "Magnesy" 

Dzieci biegają swobodnie. Zatrzymują się i sklejają w parach części ciała wymienione przez 

nauczyciela: czoło do czoła itp.  

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych "Bałwanki się roztapiają" 

Dzieci siedzą skrzyżnie, ręce mają na kolanach.  

Na hasło "Bałwanek się roztapia" wykonują skłon w przód, ręce wysuwają do przodu na 

podłodze. 

Zabawa z elementem czworakowania "Spotkały się pieski na spacerze" 

Dzieci w dwóch grupach ustawione naprzeciwko siebie. Idą na czworakach.  

Na środku spotykają się i zatrzymują.  

Na hasło "Pieski witają się" dzieci idą dookoła siebie.  

Na hasło "Pieski się bawią" w przysiadzie uderzają dłońmi o dłoń kolegi. 

Zabawa z elementem podskoku "Marcowe zajączki" 

Podskoki raz na jednej, raz na drugiej nodze. 
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Ćwiczenie oddechowe "Wiosenne powiewy" 

Dzieci chodzą swobodnie wdychając powietrze nosem a wydychając ustami. 

Marsz z wysokim unoszeniem kolan. 

 

11. Zestawy ćwiczeń porannych z elementami metod twórczych 

ZESTAW I 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Marsz i bieg Marsz i bieg w różnych kierunkach. Na 

hasło „hop” dzieci dobierają się parami. 

Wesoła muzyka 

2. Ćwiczenie ramion Dzieci, siedząc w rozsypce, wskazują 

kolegę, którego imię wymówił 

nauczyciel. 

Siad skrzyżny 

3. Ćwiczenia dużych grup 

mięśniowych „Przewróć 

mnie”  

wg W. Sherborne 

Jedno dziecko leży przodem na dywanie, 

drugie próbuje wywrócić go na wznak. 

Na sygnał zmiana 

ról 

4. Ćwiczenie równowagi Stanie jednonóż z jedną nogą 

podniesioną do góry, zgiętą w kolanie. 

Ramiona wyprostowane  

w bok. Po chwili zmiana uniesionej nogi. 

Dzieci stoją  

w rozsypce 

5. Zabawa z elementem 

podskoku „Kto wyżej 

sięgnie”. 

Podskoki obunóż w miejscu, z lekkim 

ugięciem kolan i wybiciem do góry. 

Dzieci stoją  

w parach 

6. Ćwiczenie uspokajające Marsz parami po kole przy piosence.   

  

ZESTAW II 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa pt.: 

„Kałuże”. 

Dzieci biegają po sali omijając „kałuże,” 

lub je podskakują. Na sygnał dzieci 

naśladują otwieranie parasola i spacer 

między kałużami. Gdy usłyszą ponowny 

sygnał, że deszcz nie pada, dzieci znowu 

biegają omijając kałuże. 

Gazety w kształcie 

kałuż, rozłożone w 

różnych miejscach 

sali. 

2. Wyczucie przestrzeni 

wg. Labana pt.:  

„Z kwiatka na kwiatek”. 

Dzieci starają się przeskakiwać z kwiatka 

na kwiatek  w rytm uderzeń bębenka, tak, 

aby nie zderzyć się z innymi dziećmi. 

Krążki rozłożone na 

dywanie, bębenek. 

3. Ćwiczenie bieżne. 

Zabawa „Śmigus”. 

Zabawa polega na „oblewaniu się 

wzajemnie wodą”. Dzieci biegają po sali, 

przy akompaniamencie. Na wcześniej 

Dzieci dzielą się na 

dwie grupy: chłopców  

i dziewczynek  
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ustalony sygnał np. „Śmigus” chłopcy 

grupują się razem i starają się gonić 

grupę dziewczynek, aby oblać je wodą. 

Podobnie dziewczynki na sygnał słowny 

np. „Dyngus” – gonią chłopców  

i naśladują oblewanie ich wodą. 

W zabawie powinny 

wystąpić elementy 

naśladowcze typu: 

nabieranie wody do 

wiadra, noszenie 

wiadra  

z wodą, wylewanie 

wody, otrząsanie się 

z wody. 

4. Ćwiczenia 

zręcznościowe. Zabawa 

„Wybijanki”. 

Dzieci starają się trafić pisanką w 

pisankę. Wygrywa ten, kto wybije dalej 

pisankę przeciwnika. 

Dzieci dobierają się 

parami i siadają 

naprzeciw siebie. Małe 

piłeczki. 

5. Ćwiczenia relaksacyjne. 

Zabawa „Wesołe 

kurczątka”. 

Kurczątka idą za „kwoką” w gromadce. 

Kogut idzie z tyłu i „pilnuje”, by 

kurczątka się nie pogubiły. Dzieci idą 

drobniutkim kroczkiem blisko siebie. 

Najpierw poruszają się na paluszkach, 

później na piętach, na zewnętrznych i 

wewnętrznych stronach stóp. Polecenia, 

w jakim kierunkach mają iść, wydaje im 

„mama kwoka”. Podobnie mogą poruszać 

się, idąc do tyłu. Tym razem polecenia 

wydaje „kogut”. 

Dzieci to kurczątka. 

Wybieramy dwoje  

z nich będzie to 

kura(kwoka) i kogut. 

Dzieci można 

podzielić na kilka 

grup. 

  

ZESTAW III 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Ćwiczenie orientacyjno 

– porządkowe. 

Dzieci maszerują dookoła sali. Biorą 

woreczek, „kto potrafi położyć woreczek 

na głowie, pomaszerować, pobiec, usiąść 

skrzyżnie i nie zgubić woreczka? 

Spróbujcie może się uda ?” – zachęcanie 

przez nauczycielkę. 

Woreczek 

2. Ćwiczenia tułowia – 

skłony w przód. 

Przed każdym dzieckiem leży woreczek. 

Na podany sygnał dzieci podnoszą 

woreczek i kładą na głowę . Następnie 

dzieci wykonują skłon w przód, aby 

woreczek upadł na podłogę. 

Ćwiczenie powtarzamy 4 razy. 

Dzieci siadają 

skrzyżnie 

3. Ćwiczenie równowagi. Na zawołanie nauczycielki: „Połóżcie 

woreczki na stopie. Idźcie ostrożnie, 

opierając się na pięcie 

i uważajcie, ażeby woreczek nie spadł.” 

Dzieci próbują iść tak samo i nieść 

woreczek na drugiej nodze. 

Woreczki 
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4. Bieg. Dzieci biegają po całej sali, omijając się 

zręcznie, a kiedy nauczycielka zawoła: 

„pociąg” – ustawiają się według kolorów 

woreczków jedno za drugim, tworząc 

cztery pociągi – zielony – czerwony – 

żółty i niebieski. Kiedy staną w kolejce, 

kładą woreczki na głowie – prowadzący 

sprawdza, czy nie pomyliły się kolory 

wagoników. 

Przed 

rozpoczęciem 

zabawy 

nauczycielka 

wyznacza szarfą, 

miejsce postoju 

pociągów. 

5. Adaptacja ruchów 

własnych do ruchów 

partnera wg. Labana. 

Jedno dziecko wykonuje dowolne ruchy,   

a drugie jest jego cieniem i naśladuje 

ruchy kolegi. 

Dzieci ustawione  

w pary. 

 

ZESTAW IV 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa: „ Biegnij, 

idź, stój.” 

a) na sygnał - podniesienie krążka 

zielonego- muzyka szybka 

b) na sygnał - podniesienie krążka 

żółtego – muzyka wolna 

c) podniesienie czerwonego – pauza 

Krążki w trzech 

kolorach: zielony, 

żółty, czerwony 

muzyka o 

zmiennym rytmie 

2. Ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych. 

Dzieci trzymają piłkę oburącz. Na 

polecenie wkładają piłkę między stopy, 

prostują się 

i klaszczą w dłonie na wysokości oczu. 

Następnie skłaniają się w dół i podnoszą 

piłkę w górę. 

Piłki, 

dzieci stoją  

w rozsypce  

w małym rozkroku. 

3. Zabawa z elementem 

podskoku. 

Dzieci wkładają piłkę pod kolano nogi 

zgiętej  

w tył i wykonują kilka podskoków na 

nodze postawnej. Podskakują na lewej  

i prawej nodze na zmianę. 

Piłki, 

dzieci stają 

jednonóż, 

4. Ćwiczenia rytmiczne 

wg. Orffa 

Dzieci próbują ułożyć jakieś 

zdanie  związane  

z piłką. Wymawiają je w różnym rytmie 

i wystukują ten rytm . 

Dzieci siedzą na 

dywanie, obok leży 

piłka 

5. Marsz uspokajający. Dzieci maszerują po obwodzie koła  

w rytm tamburyna 

Dzieci idą jedno za 

drugim, tamburyn. 

  

ZESTAW V 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 
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1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa : „Słonko 

świeci, deszczyk pada” 

Podczas gdy nauczycielka pokazuje 

dzieciom ilustrację ze słoneczkiem dzieci  

wychodzą z „ domków”- krążków i 

spacerują, podskakują.  

Gdy nauczycielka pokazuje ilustrację 

z chmurką, dzieci wracają na krążek 

i przykucają. 

Krążki, ilustrację ze 

słonkiem, ilustrację  

z chmurką 

2. Ćwiczenia dużych grup 

mięśniowych: 

„Huśtawka” 

Dzieci stoją swobodnie, ręce opuszczone, 

dłonie zwinięte w pięść. Dzieci 

wymachują ramionami w przód i w tył z 

lekkim zginaniem kolan – jak na 

huśtawce. 

Dzieci stoją  

w rozsypce 

3. Ćwiczenia nóg wg. W. 

Sherborne – 

wyczuwanie nóg 

Dzieci chodzą, a następnie biegają na 

„ gumowych nogach.” 

Dzieci w rozsypce, 

piosenka kabaretu 

OTTO: 

„Lambaluna.” 

4. Skręt szyi i głowy: 

„Potakiwanie 

i przeczenie” 

Nauczycielka zadaje dzieciom pytania ; 

dzieci przytakują ( wykonują powolne 

skręty głowy w tył i przód – „tak, tak”) 

lub zaprzeczają ( wykonują powolne 

skręty głowy  w lewo i w prawo – „nie, 

nie.”) 

Dzieci siedzą  

w siadzie 

skrzyżnym 

5. Ćwiczenia z elementem 

podskoku: „Piłeczki” 

Dzieci „ piłeczki” skaczą po sali . Stopy zwarte, 

wspięcie na 

palcach, podskoki 

obunóż 

6. Ćwiczenia uspokajające Marsz z woreczkiem na głowie. woreczek 

  

ZESTAW VI 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa 

„Dżdżownica”. 

Dzieci przechodzą po rozłożonej na 

dywanie skakance. 

  

Zwrócenie uwagi 

na prawidłowe 

stawianie stóp . 

2. Ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych 

„Gimnastyka”. 

Dzieci stoją w rozkroku i wykonują 

skłony w bok. 

Dzieci  

w rozsypce. 

3. Ćwiczenia wyprostne –” 

Słonko świeci – deszcz 

pada.” 

Dzieci spacerują po sali. Na sygnał – 

deszcz pada – siadają na dywanie  

i chowają się pod „parasolkami” 

utworzonymi  

z własnych dłoni. Na sygnał – słonko 

świeci – wstają i dalej spacerują po sali. 

Dzieci reagują na 

dźwięk tamburyna. 

4. Zabawa z elementem 

ruchu rozwijającego W. 

Dzieci łączą się w pary i siadają na 

dywanie plecami do siebie. Ręce kładą na 

kolanach. 

Dzieci siedzą  

w siadzie 

skrzyżnym. 
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Sherborne, ·„Kto 

silniejszy?” 

Na sygnał próbują przepchnąć kolegę 

używając siły swoich pleców, bez 

wspomagania się nogami i rękami. 

5. Ćwiczenia skoczne 

„Iskierki” 

Dzieci podskakują po sali w rytmie 

ósemek  

i ćwierćnut. 

Żywa, wesoła 

muzyka. 

6. Ćwiczenia relaksacyjne 

„Na łące” 

Wyciszenie się dzieci podczas 

opowiadania twórczego nauczycielki. 

Dzieci leżą na 

dywanie. 

  

 

ZESTAW VII 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno-

porządkowa „Dzieci na 

dworze” 

Na sygnał słowny „słońce świeci” dzieci 

biegają, podskakują, na sygnał „pada 

deszcz” dzieci chowają się pod drzewo – 

kucają. 

  

2. 

  

  

  

Ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych „Zabawa z 

gazetą” wg Orffa 

Zadaniem dzieci jest wzięcie gazety i 

wydobycie z niej jakiegoś dźwięku. 

Dźwięków staramy się nie powtarzać, np. 

darcie, zwijanie, stukanie, pocieranie, 

potrząsanie, podrzucanie. 

  

Dzieci siedzą na dywanie i rytmicznie 

drą brzeg gazety tworząc frędzle w rytm 

wyliczanki „Idzie rak” – jeden pasek – 

„nieborak” – drugi pasek, „jak 

uszczypnie” – trzeci pasek, „będzie 

znak” – czwarty pasek. 

Dzieci ustawione w 

kole 

gazety, 1 dla 

każdego dziecka 

  

  

Słowa wyliczanki  

„Idzie rak” 

3. Ćwiczenie z elementami 

równowagi, orientacji w 

przestrzeni, 

współdziałania z 

partnerem 

Każda para jest „zrośnięta” ramieniem. 

Chodzi po sali w rytm melodii i czyta 

gazetę, najpierw swoją, potem sąsiada – 

na przemian, starając się nie zderzyć. 

Zabawa w parach, 

spokojna melodia 

4. Ćwiczenie równoważne 

wg Orffa „Taniec z 

gazetą” 

Taniec z gazetą na głowie, brzuchu, 

plecach, rękach, itp. W rytm melodii. 

Wesoła, żywa 

muzyka 

5. Zabawa uspokajająca Marsz po obwodzie koła w rytm 

tamburyna. 

tamburyn 

ZESTAW IX 
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LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa „Taniec 

kolorów” 

Dzieci podzielone są na 3 lub 4 grupy 

oznaczone innym kolorem szarfy. Na 

hasło np.: czerwone – przy muzyce 

tańczą tylko dzieci  

z czerwonymi szarfami, a pozostałe 

siedzą na dywanie. Na hasło: „zielone” – 

wracają czerwone na swoje miejsce a 

tańczą tylko zielone. 

Szarfy, wesoła 

muzyka 

2. Ćwiczenia dużych grup 

mięśniowych 

„Malowanie” 

Dzieci w zależności od słyszanego 

akompaniamentu lub danego instrumentu 

malują sufit we wspięciu, następnie 

ścianę, podłogę, obniżając pozycję aż do 

przysiadu. 

Dźwięki  niskie 

i wysokie 

3. Zabawa z elementami 

biegu „Malarz” 

Dzieci „farby” biegają swobodnie przy 

muzyce. Z boku stoi wybrane dziecko, 

gdy muzyka przestanie grać „malarz” 

stara złapać jakąś „farbę”, kto usiądzie na 

dywanie tego nie wolno łapać. Gdy 

„malarz” złapie „farbę” określa jej kolor 

na podstawie szarfy. Złapane dziecko jest 

malarzem, a on wchodzi do zabawy. 

Szarfy, wesoła 

muzyka 

4. Zabawa wg Dennisona 

„Malowanie oburącz” 

Dzieci w powietrzu rysują dowolne 

obrazki powtarzając słowa, „Gdy 

wspólnie pracują ręce możesz napisać 

więcej”. 

  

5. Zabawa uspokajająca Marsz na piętach po obwodzie koła w 

rytm muzyki. 

Muzyka marszowa 

  

ZESTAW X 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa: „Pada 

deszcz – świeci słońce” 

Dzieci mają papierowe krople deszczu.  

Na hasło „Pada deszcz” – spacerują  

z kroplami, a na hasło „Słońce świeci” – 

kładą je na podłodze i spacerują między 

nimi. 

Papierowe  

krople 

2. Ćwiczenia oddechowe Dmuchanie na krople trzymane w ręku 

na przemian lekko – mocno. 

Dzieci stoją  

w rozsypce 

3. Ćwiczenia rąk wg.  

W. Sherborne – 

wyczuwanie dłoni  

i palców 

Dzieci przy dźwiękach żywej melodii 

poruszają się po sali. Podczas przerwy w 

muzyce kładą sylwety na podłodze i 

obrysowują ich kontury kolejno palcami 

prawej ręki. Podczas drugiej przerwy w 

muzyce robią to samo palcami lewej 

dłoni. 

Płyta z żywą 

muzyką 
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4. Zabawa  

„Taniec kropli” 

Dzieci są „kropelkami deszczu”, które 

spadają na ziemię. Spadanie kropelek 

związane jest z natężeniem gry na 

tamburynie. Mocne, głośne dźwięki – 

krople szybko spadają na ziemię 

(podnoszą się i znowu opadają), słabe  

i ciche dźwięki – krople powoli, miękko 

spadają (opadają, podnoszą się i znowu 

opadają). 

Tamburyno 

5. Ćwiczenia uspokajające Marsz po kole przy piosence, „Kiedy 

niebo płacze” śpiewanej przez 

nauczyciela. 

  

 

ZESTAW XII 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno-

porządkowa „Marsz i 

bieg.” 

Dzieci chodzą po sali  w rytm tamburyna. 

Wolne uderzanie – dzieci maszerują,  

szybkie uderzanie – dzieci biegają.  

Gdy nie słychać uderzeń dzieci stają  

w miejscu. 

Dzieci w rozsypce, 

tamburyn. 

2. Ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych: „Sufit – 

podłoga.”. 

Na zapowiedź nauczycielki: „sufit,” 

dzieci stają na palcach z uniesionymi 

rękoma w górę  

i próbują dotknąć sufit. Na zapowiedź 

podłoga, dzieci wykonują przysiad 

podparty. 

Dzieci w rozsypce. 

3. Zabawa bieżna 

„Dogonić panią”. 

Na sygnał dzieci biegną na wprost.  

Po przebiegnięciu do wyznaczonego po 

drugiej stronie miejsca, dzieci zatrzymują 

się. 

Powtarzamy  

2 razy. 

4. Ćwiczenie wg. 

Kniessów 

Dzieci siedzą na piętach. Oklepują 

rytmicznie woreczkami kark, klatkę 

piersiową, brzuch oraz zewnętrzną 

i wewnętrzną stronę rąk. 

Dzieci siedzą  

w kole, woreczki. 

Utwór  

T. Bądarzewskiej 

„Modlitwa 

dziewicy”. 

5. Marsz uspokajający. Dzieci maszerują z woreczkiem pod 

brodą  

i wrzucają je w ustalone miejsce. 

  

  

ZESTAW XIII 



26 
 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa „Ptaki”. 

Na hasło „hop” dzieci zatrzymują się, 

wykonują kilka podskoków obunóż i 

wykonują przysiad. 

Dzieci biegają po 

sali 

i naśladują przeloty 

ptaków. 

2. Ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych 

„Ziarenko”. 

Dzieci – wróbelki chodzą po sali. Na 

sygnał wykonują przysiad i stukają 

palcem o podłogę – zbierają ziarenka. Na 

kolejny sygnał wstają, prostują się. 

Dzieci  

w rozsypce. 

3. Ćwiczenia tułowia – 

skręty” Ptaki kołyszące 

się.” 

Dzieci wykonują rytmiczne skłony 

tułowia  

w prawo i w lewo – „ptak kołysze się na 

wietrze.” To samo w siadzie skrzyżnym – 

„ptak kołysze się na gałęzi.” 

Dzieci stoją w 

lekkim rozkroku – 

ramiona wysunięte 

w bok. 

4. Zabawa z elementem 

równowagi „Gałązka”. 

Dzieci – ptaki starają się przejść po 

gałęzi (rozłożonej szarfie), ramiona 

wysunięte w bok dla zachowania 

równowagi. 

Dzieci siedzą  

w siadzie 

skrzyżnym, 

czekając na swoją 

kolej, szarfy. 

5. Zabawa prowadzona 

metodą Rudolfa Labana 

„Taniec”. Wyczucie 

własnego ciała. 

Dzieci tańczą w rytm muzyki. Na 

zapowiedź: tańczą same ręce, same nogi, 

tańczy głowa, tańczy całe ciało. 

Żywa, wesoła 

muzyka. 

6. Marsz uspokajający. Dzieci maszerują w parach na 

zewnętrznych krawędziach stóp. 

  

ZESTAW  XIV 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Ćwiczenie orientacyjno 

– porządkowe. 

Dzieci maszerują dookoła sali. Biorą 

woreczek, „kto potrafi położyć woreczek 

na głowie, pomaszerować, pobiec, usiąść 

skrzyżnie i nie zgubić woreczka? 

Spróbujcie może się uda?” – zachęcanie 

przez nauczycielkę. 

Woreczki 

2. Ćwiczenia tułowia – 

skłony w przód. 

Przed każdym dzieckiem leży woreczek.  

Na podany sygnał dzieci podnoszą 

woreczek  

i kładą na głowę. Następnie dzieci 

wykonują skłon w przód, aby woreczek 

upadł na podłogę. 

Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.  

Dzieci siadają 

skrzyżnie 

3. Ćwiczenie równowagi. Na zawołanie nauczycielki: „Połóżcie 

woreczki na stopie. Idźcie ostrożnie, 

opierając się na pięcie  

i uważajcie, ażeby woreczek nie spadł.” 

Woreczki 
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Dzieci próbują iść tak samo i nieść 

woreczek na drugiej nodze. 

4. Bieg. Dzieci biegają po całej sali, omijając się 

zręcznie, a kiedy nauczycielka zawoła: 

„pociąg” – ustawiają się według kolorów 

woreczków jedno za drugim, tworząc 

cztery pociągi – zielony – czerwony – 

żółty i niebieski. Kiedy staną w kolejce, 

kładą woreczki na głowie – prowadzący 

sprawdza, czy nie pomyliły się kolory 

wagoników. 

Przed 

rozpoczęciem 

zabawy 

nauczycielka 

wyznacza szarfą, 

miejsce postoju 

pociągów. 

5. Adaptacja ruchów 

własnych do ruchów 

partnera wg. Labana. 

Jedno dziecko wykonuje dowolne ruchy, 

a drugie jest jego cieniem i naśladuje 

ruchy kolegi. 

Dzieci ustawione  

w pary, 

 

 ZESTAW XV 

LP. Rodzaj zabawy  

lub ćwiczenia 

Treść zabawy  

lub formy ćwiczeniowej 

Pomoce,  

uwagi 

1. Zabawa orientacyjno – 

porządkowa „Spacer”. 

Na sygnał dzieci dobierają się w pary i 

spacerują z kolegą. 

Dzieci swobodnie 

biegają w różnych 

kierunkach. 

2. Zabawa z elementem 

czworakowania  

„W wodzie”. 

Dzieci wchodzą do wody czworakując. 

Na zapowiedź: „jest głęboko” dzieci 

kładą się na dywanie i naśladują ruchem 

pływanie. 

Czworakowanie  

w różnych 

kierunkach 

3. Ćwiczenie tułowia – 

skręty „Kaczki na 

wodzie”. 

Dzieci wykonują przysiady, podnoszą 

wyimaginowany kamień i naśladują 

„puszczenie kaczki na wodzie”. 

Rzuty prawą  

i lewą ręką. 

4. Zabawa skoczna 

„Zanurzamy się”. 

Dzieci wykonują kilka sprężystych 

podskoków obunóż w miejscu i przysiad 

podparty – zanurzają się w wodzie. 

Dzieci  

w rozsypce. 

5. Zabawa wg. Orffa. Nauczycielka pyta dzieci śpiewając na 

swoją melodię np.: „przyszło do nas lato 

i co nam przyniosło”. Dzieci po kolei 

odpowiadają także śpiewając. 

Dzieci siedzą  

w kole. 

6. Marsz uspokajający. Dzieci maszerują z wysoko uniesionymi 

kolanami. 

  

 

12. ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH 

 

ZESTAW I 
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1.  Marsz za prowadzącą.  

 

2. Nasze stopy - ćwiczenia doskonalące sprawność kończyn dolnych. 

Bieg i chód na palcach, chód na piętach z podwiniętymi palcami, chód na bocznych 

krawędziach stóp. 

 

3. Sarny - zabawa z elementem czworakowania. 

Każde dziecko otrzymuje małą obręcz. Kładą je na podłodze w dowolnych odległościach od 

siebie. Dzieci "sarny" czworakują między obręczami. Na hasło "sarenki się zmęczyły" 

zajmują miejsca w najbliżej leżącej obręczy.  

 

4. Zające, wiewiórki, sikorki - zabawa orientacyjno - porządkowa. 

Dzieci podzielone na trzy grupy. Każda grupa otrzymuje emblematy "zające", "wiewiórki" i 

"sikorki".  

•   lekkie miarowe uderzenia w bębenek - zajączki skaczą po śniegu 

•   potrząsanie tamburynem - sikorki fruwają po lesie, zające wracają na swoje miejsce 

•   uderzenia w tamburyno - wiewiórki się obudziły i skaczą z drzewa na drzewo, po czym 

znowu zasypiają (wracając do obręczy). 

 

5. Leśniczy wypatruje zwierząt - zabawa wyrabiająca reakcje na ustalone sygnały. 

Marsz w dowolnych kierunkach. Na hasło "leśniczy wypatruje zwierząt" zatrzymują się i 

spoglądają "przez lornetkę" w różne strony. 

 

6. Płatki śniegu - zabawa ćwiczenie tułowia. 

Dzieci przechodzą do leżenia na plecach - "płatki śniegu spadły na ziemię. Powiał wiatr, 

który próbuje je oderwać od ziemi. Ale wcale mu się to nie udaje". Dzieci powoli 

przechodzą do przysiadu i ponownie wracają do leżenia. 

 

7. Taniec wiatru z płatkami - zabawa doskonaląca płynność ruchów. 

Dzieci "płatki" przechodzą do pozycji stojącej. Wykonując faliste ruchy rękami przechodzą 

do przysiadu, następnie stają i wykonują obroty. Ponownie wykonują przysiad a następnie 

energiczny wyskok w górę. towarzyszy im muzyka z płyty CD. 

 

8. Marsz uspokajający. 

 

ZESTAW II  

POMOCE: kolorowe wstążki 

 

1. Marsz za prowadzącą, dzieci machają wstążkami. 

 

2. Z wstążek formują koła. W rytmie bębenka podskakują dookoła utworzonego koła. 

 

3. Przechodzą do siadu skrzyżnego. Chwytają wstążkę obiema rękami (rozstaw rąk około 50 

cm), pozostała część wstążki swobodnie zwisa na boki. Wyciągają ręce w górę, zwracając 

uwagę by były proste w łokciach. Następnie wykonują lekkie skłony na boki. 

 

4. Przechodzą do leżenia na plecach. Podpierają się na przedramionach. Próbują palcami stóp 

podnieść wstążkę i utrzymać ją przez chwilę w powietrzu. Ćwiczenie wykonują na zmianę - 

raz prawą, raz lewą nogą. 
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5. Przechodzą do pozycji stojącej. Wykonują przeskoki z nogi na nogę machając wstążką. 

 

6. Kładą się na brzuchach. Chwytają wyprostowanymi rękami wstążkę, którą naprężają. Stopy 

leżą na dywanie. Unoszą jak najwyżej ręce ze wstążką. Ćwiczenie wykonują powoli, starając 

się wytrzymać przez dłuższą chwilę z uniesionymi rękami. 

 

7. Wstążki rozrzucone w dowolnych miejscach. Dzieci biegają między nimi. Na hasło "stop" 

każdy zajmuje miejsce obok najbliżej leżącej wstążki. 

 

8. Ćwiczenia kończy marsz. 

 

ZESTAW III 

 W dowolnych miejscach w sali rozłożone szarfy w trzech kolorach. Swobodny marsz między 

nimi w rytmie muzyki z płyty CD. 

 

2. Na przerwę w muzyce podchodzą do najbliżej leżącej szarfy i przeciąga ją od dołu do góry. 

Po wykonaniu zadania, kiedy ponownie usłyszą muzykę maszerują swobodnie między 

szarfami. 

 

3. Przechodzą do leżenia tyłem. W rękach wyciągniętych wzdłuż tułowia trzymają szarfy. 

Unoszą je powoli nad głowę i z powrotem opuszczają.  

 

4. Stają w lekkim rozkroku twarzami zwrócone do prowadzącej. W prawych rękach trzymają 

szarfy. Na hasło "machamy do pani" unoszą ręce w górę i wykonują płynne ruchy raz w lewo, 

raz w prawo. 

 

5. Przechodzą do leżenia na plecach. Przed stopami leżą szarfy. Na hasło "unosimy szarfy", 

chwytają stopami szarfy i powoli unoszą je do góry, a następnie powoli opuszczają nogi na 

podłogę. 

 

6. Dobierają się parami. Jedno dziecko zakłada szarfę - konik, drugie trzyma szarfę w rękach. 

Podskakują z nogi na nogę, po okręgu koła. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, dzieci 

zamieniają się rolami. 

 

7. Szarfy uformowane w kształcie koła. Przylegają jedna do drugiej. Dzieci wykonują 

podskoki obunóż przeskakując do kolejnych szarf. 

 

8. W trzech miejscach nauczycielka układa trzy obręcze w kolorach szarf. Dzieci biegają po 

sali trzymając w rękach szarfy. Na hasło "odkładamy szarfy", każde dziecko podbiega do 

odpowiadającej kolorem obręczy i umieszcza w niej szarfę. 

 

9. Marsz swobodny po okręgu koła za prowadzącą. 

 

ZESTAW IV 
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1. Marsz za nauczycielką. Każde dziecko zabiera szarfę. Szarfy rozdzielamy w taki sposób 

żeby dzieci podzielone były na cztery grupy: zielona, czerwona, niebieska, żółta. 

 

2. W czterech miejscach nauczycielka rozkłada cztery obręcze w tych kolorach. Dzieci 

biegają swobodnie w określonym kierunku po sali. Na hasło "szukamy obręczy" dzieci 

szukają obręczy w kolorze swoich szarf. Zajmują miejsca wokół niej. 

 

3. W rytmie bębenka każda grupa trzymając się za ręce maszeruje wokół "swojej" obręczy. 

Kiedy bębenek milknie dzieci puszczają ręce i przechodzą do przysiadu. 

 

4. Bieg po sali w określonym kierunku. Na hasło "szukaj swojej obręczy" dzieci na przykład z 

szarfami w kolorze czerwonym podbiegają do swojej obręczy tworzą wokół niej koło i unoszą 

ją w górę. 

 

5. Zabawa ruchowa Tunel 

Dzieci dobierają się parami. Biorą w ręce obręcz, trzymają ją nad podłogą w pionie. Stoją w 

odległości, co pół metra od siebie. Pozostałe dzieci tworzą pociąg i na czworakach 

zachowując niewielkie odległości między sobą przemieszczają się przechodząc przez obręcze 

tak jak przez tunel. 

 

 

6. Dzieci zajmują dowolne miejsca na sali. Ściągają szarfy, kładą pod stopami. Na umówiony 

sygnał starają się unieść palcami szarfy do góry. 

 

7. Przechodzą do pozycji stojącej. Na hasło "przeciągamy szarfy" zakładają je sobie na głowy 

i próbują przeciągnąć w dół, następnie powtarzają zadanie przeciągając je z dołu do góry. 

 

8. Marsz uspokajający. 

 

ZESTAW V 

1. Marsz za prowadzącą. Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie. 

 

2. Ćwiczenie oddechowe Dmuchamy balony.  

Każde dziecko otrzymuje balon, który stara się nadmuchać (nauczycielka ma 

przygotowane nadmuchane balony, które wykorzystuje podczas dalszych ćwiczeń). 

 

3. Zabawy balonem - odbijanie raz jedną, raz drugą dłonią. Dzieci tworzą pary, odbijają 

balony między sobą. W rytmie muzyki z płyty tańczą w parach starając się utrzymać balon 

między sobą (nie dotykają go rękami, a jedynie przyciskając delikatnie brzuchami). 

 

4. Zabawa orientacyjno - porządkowa Balony. Na środku sali stoją 3-4 kosze oznaczone 

kolorami odpowiadającymi kolorom balonów. W rytmie bębenka lub muzyki dzieci 

przeskakują z nogi na nogę, wykonują dowolne figury z balonem. Na hasło "balony do 

kosza" podbiegają i umieszczają swój balon w odpowiednim koszu, po czym zajmują 

miejsce na okręgu. Na hasło "zabieramy balony" ponownie podbiegają do koszy. Każde 

zabiera dowolny balon i wykonuje z nim swobodne improwizacje ruchowe. 

 

5. Dzieci kładą się na plecach w dowolnych miejscach. Unoszą balony nad głową, 
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przenoszą za głowę - powoli, ręce w łokciach wyprostowane - i powrót. Ćwiczenie 

wykonują kilka razy, następnie odpoczywają. 

 

6. Przechodzą do leżenia na brzuchach. Ręce wyciągnięte przed siebie, trzymają balon. Nie 

odrywając stóp od podłogi starają się unieść jak najwyżej ręce, równocześnie unosząc 

głowę. 

 

7. Zabawa bieżna z elementem wyścigu.  

Dzieci podzielone na 3-4 grupy (w zależności od ilości dzieci w grupie). Przed każdą grupą 

w pewnej odległości siedzi w rozkroku jedno dziecko. Na umówiony sygnał dzieci biegną 

kolejno do dziecka siedzącego i podają mu balon. Może je trzymać między rozłożonymi 

nogami lub trzymać w rękach, byleby tylko balony nie znajdowały się poza nim. Wymaga 

to od dzieci spokojnego biegu i oddawania balon tak, aby nie wymknął się siedzącemu 

dziecku. Wygrywa ta grupa, która szybciej i dokładniej wykona zadanie. 

 

8. Spacerowanie po całej sali tak, aby delikatnie "kopać" toczące się swobodnie balony. Na 

hasło "stop" dzieci zatrzymują się.  

 

Po skończonym zestawie dzieci zabierają balony i układają je w wyznaczonym przez 

prowadzącą miejscu. 

 

ZESTAW VI 

1.Zabawa ruchowa Jedziemy do lasu 

Nauczycielka trzyma w ręce koszyk z woreczkami. Rozrzuca je w dowolnych miejscach w 

sali. Woreczki to "drzewa". Dzieci za prowadzącą przechadzają się między nimi. 

 

2. Zabawa ruchowa Lisy 

Dzieci "lisy" spacerują na czworakach między "drzewami" klockami. Na hasło "lisy 

odpoczywają pod drzewem", dzieci przechodzą do przysiadu, opuszczają swobodnie 

głowy, obejmują rękami kolana. 

 

3. Zabawa ruchowa Zające 

Dzieci "zajączki" wykonują podskoki obunóż. Na hasło "zajączki odpoczywają", 

przechodzą do siadu skrzyżnego, pozostają w nim przez chwilę. 

 

4. Zabawa doskonaląca umiejętność utrzymania równowagi Spacer leśną dróżką 

Nauczycielka rozkłada długą skakankę nadając jej dowolny kształt "leśna dróżka". Dzieci 

jedno za drugim idą za prowadzącą starając się stawiać stopy na skakance "nie wpaść w 

krzaki". 

 

5. Zabawa ruchowa Grzyby 

Dzieci to "grzyby". Zajmują miejsca pod "drzewami" (woreczki). Wykonują przysiad. 

Nauczycielka potrząsa tamburynem. Najpierw cicho, potem coraz głośniej. Dzieci powoli 

przechodzą do pozycji stojącej "grzyby rosną". Nauczycielka "zbiera grzyby". Spaceruje 

między "drzewami", które dziecko dotknie "wkłada grzybka do koszyka". Wskazane dzieci 

maszerują za prowadzącą trzymając się za ręce "grzyby w koszyku". 
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6. Zabawa ruchowa Misie idą spać 

Dzieci "misie" spacerują między "drzewami" (woreczkami). Na hasło "misie idą spać" 

kładą się na boku najbliżej leżącego woreczka i przez chwilę odpoczywają z zamkniętymi 

oczami.  

 

ZESTAW VII 

1. Marsz w kole ze śpiewem. 

 

2. Kury w kurniku - zabawa bieżna.  

Na środku sali leży długa skakanka. "Kury" spacerują po sali "gdacząc i zbierając ziarna" - 

dzieci wykonują przysiady, stukają palcami w podłogę. Nauczycielka pełni rolę gospodyni i 

zagania "kury do kurnika" wołając 'sio, sio". 

 

3. Na pastwisku - zabawa z elementem czworakowania. 

Dzieci "zwierzęta" na czworakach przemieszczają się po sali. Na hasło "zwierzęta 

odpoczywają" przechodzą do siadu na piętach. Na hasło "zwierzęta piją" wykonują skłony. 

 

4. Kładka - zabawa z elementem równowagi. 

"Ptactwo domowe" przechodzi "przez wąską kładkę". Kładka - ułożona z 2 rzędów klocków 

równolegle do siebie w niewielkiej odległości. Dzieci "gęsi, kury, kaczki" powoli idą jedno za 

drugim między klockami. 

 

5. Koguty - wyrabianie umiejętności skoku. 

W rozsypce siad skrzyżny. Na hasło "koguty" dumnie maszerują z wysokim unoszeniem 

kolan. Na hasło "koguty na płoty" stają na ławkach i naśladują pianie "kukuryku". 

 

6. Ćwiczenie ramion. 

Siad na ławeczkach. Plecy przylegają do ściany. Unoszenie ramion do góry i swobodne 

opuszczanie. Przymknięte oczy, swobodne oddechy. 

 

7. Swobodny marsz. 
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ZESTAW VIII  

 

1. Marsz za prowadzącą. 

 

2. Zabawa pobudzająco - hamująca Drzewa owocowe.  

Dzieci zajmują miejsca na dywanie. Stają w lekkim rozkroku, ręce unoszą w górę. Na 

gałęziach dojrzewają owoce i dlatego gałęzie stają się coraz cięższe. Dzieci "drzewa" 

powoli opuszczają ręce "gałęzie". 

 

3. Zabawa doskonaląca duże grupy mięśniowe Podnosimy skrzynki.  

Dzieci w przysiadzie. Ręce wyciągnięte do przodu - "trzymają skrzynki". Powoli 

przechodzą do pozycji stojącej "podnoszą skrzynki".  

 

4. Ćwiczenie tułowia Zbieramy owoce.  

W rytmie melodii poruszają się po sali. Na hasło "zbieramy owoce" wykonują skłony. 

 

5. Ćwiczenie wyrabiające umiejętność utrzymania równowagi. Ręce na boki, starają się 

przez chwilę utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze. 

 

6. Zabawa z elementem wspinania Wchodzimy na drzewo.  

Dzieci ustawiają się przed drabinką. Nauczycielka wskazuje kolejne dzieci, które 

podchodzą. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób chwytania szczebli drabinki. Dzieci 

wchodzą pokonując kilka szczebli w górę, a następnie w dół. 

 

7. Na zakończenie tworzą koło - zabawa przy śpiewie nauczycielki  

 

ZESTAW IX 

 

1. Podskoki za prowadzącą po okręgu koła. 

 

2. Zabawa ruchowa pobudzająco - hamująca Deszcz. 

Dzieci spacerują po sali w dowolnych kierunkach. Na hasło "deszcz" biegną w 

wyznaczone miejsca oznaczone emblematem z narysowanym na nim parasolem. 

Uniesienie przez nauczycielkę emblematu z narysowanym słońcem oznacza ponowny 

spacer. 

 

3. Zabawa z elementem podskoku Zrywamy owoce. 

Dzieci biegają drobnymi krokami w określonym kierunku. Hasło "uderzenie w talerze" - 

zatrzymują się i wykonują podskok, "zrywają jabłko". Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

4. Dzieci maszerują po sali. Na hasło "gruszki" zatrzymują się i rysują w powietrzu kontur 

dużych gruszek. Ponownie maszerują, na hasło "jabłka" zatrzymują się i rysują kontur tego 

owocu. 

 

5. Śliwki w trawie. 

Dzieci kładą się na dywanie na plecach. Na hasło "śliwki spadają z drzew i toczą się po 

trawie" turlają się w określonym kierunku. 



34 
 

 

6. Zabawa z elementem współzawodnictwa. Dzieci podzielone na dwie grupy stojące w 

szeregu. Przed każdym szeregiem rozłożone 3-4 obręcze, w których umieszone są szablony 

owoców (każda obręcz ma tyle szablonów ile jest dzieci w szeregu); na samym końcu 

kosz. Zadaniem dzieci jest zebranie po jednym szablonie z każdej obręczy i wrzucenie do 

kosza. Wygrywa ta grupa, która szybciej zbierze "owoce" do kosza. 

 

7. Marsz za prowadzącą.  

 

ZESTAW X 

1. Marsz w parach za prowadzącą. 

 

2. Bieg w dowolnych kierunkach sali. Na hasło "pary", dzieci bez potrącania, w ciszy 

tworzą pary. 

 

3. Dzieci w parach zajmują miejsca przed nauczycielką, twarze zwrócone do prowadzącej. 

Tworzą dwa rzędy. Wykonują polecenia: 

 

- pierwszy rząd wykonuje cztery kroki w przód 

- drugi rząd wykonuje cztery kroki w przód 

- ciągle maszerując wszystkie dzieci wykonują lekki przysiad 

- powrót do pozycji stojącej 

- pierwszy rząd wykonuje cztery kroki w tył, wracając na swoje miejsce 

- marsz w miejscu 

 

4. Zabawa Tańcząca głowa 

 

Dzieci przechodzą do siadu skrzyżnego. Nauczycielka rytmicznie wypowiada słowa: w 

przód, w tył, w lewo, w prawo, na początku według ustalonej kolejności oraz ustalonego 

rytmu. Dzieci wykonują ruchy głową. Po wykonaniu ćwiczenia prawidłowo można 

zmienić kolejność ruchów oraz tempo wykonywanego ćwiczenia. 

 

5. Zabawa ruchowa Statki 

 

Przechodzą do leżenia przodem. Unoszą głowy do góry, chwytają się za stopy. Próbują 

kołysać się w przód i w tył. 

 

6. Zabawa ruchowa Zbieramy muszelki 

 

W rytmie bębenka spacerują po sali. Kiedy nauczycielka mocno uderzy w bębenek 

"podnoszą muszle z piasku". 

 

7. Ćwiczenie przeciw płaskostopiu. 

 

Dzieci maszerują w kole na palcach, na zmianę rytmu przechodzą do marszu na piętach z 

podwiniętymi palcami. 

 

8. Ćwiczenie rozluźniające. 
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Swobodny skłon tułowia, ręce luźno opuszczone. Powolne wymachy ramion, następnie 

krótki bezruch. 

 

9. Przechodzą do pozycji stojącej. Każde dziecko kładzie piłkę przed sobą, na niej cała 

stopa, która balansuje tak, aby piłka się nie wymknęła. Ćwiczenie powtarzamy drugą stopą. 

 

ZESTAW XI 

1. Marsz w rytmie bębenka po okręgu koła. 

 

2. Kot i myszy - zabawa orientacyjno - porządkowa. 

Każde dziecko staje obok obręczy. Dzieci "myszy" przemieszczają się na czworakach w 

dowolnych kierunkach między obręczami. Na hasło "uwaga kot" każde dziecko wchodzi do 

najbliżej leżącej obręczy. 

 

3. Krokusy - ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

Dzieci zajmują miejsca w obręczach. Przechodzą do przysiadu. Na hasło "krokusy rosną" - 

dzieci krokusy przechodzą do pozycji stojącej, wyciągają ręce do góry i rozchylają je 

"kielichy kwiatów". 

 

4. Tunel - zabaw z elementem czworakowania. 

Nauczycielka trzyma w ręce obręcz. Dzieci przemieszczają się na czworakach, jedno za 

drugim, zachowując odpowiednie odległości. Przechodzą kolejno przez "tunel". 

 

5. Moja obręcz - ćwiczenie równowagi. 

Każde dziecko staje na swojej obręczy. Wyciąga ręce w bok i idzie po obręczy, stawiając 

stopę przed stopą. 

 

6. Drzewa i wiatr - ćwiczenie tułowia. 

Dzieci przechodzą do klęczenia. Ręce wyciągnięte w górę. "Wiatr" kołysze "drzewami", 

wykonują skłony na boki, lekkie skręty tułowia. 

 

7. Ptaszki - zabawa z elementem skoku. 

Dzieci wykonują skoki obunóż między obręczami. Na hasło "burza" każdy ptaszek wskakuje 

do swojej obręczy.  

 

ZESTAW XII 

1. Marsz za prowadzącą. 

 

2. Literowe koła - zabawa pobudzająco - hamująca  

Dzieci otrzymują kredę. Rysują nią koła, w środku piszą dowolną literę, którą poznały. W 

rytmie tamburyna przemieszczają się w dowolnych kierunkach między kółkami. Na sygnał 

"do koła" wskakują do najbliższego koła. Prowadząca pyta wybrane dziecko, „Jaka litera 

jest napisana w twoim kole?" 

 

3. Wyścig - zabawa z elementem współzawodnictwa. 

Dzieci podzielone na 3-4 grupy. Przed każdą grupą znajduje się na wyznaczonym miejscu 

kreda i ścierka. Na określony sygnał dziecko z każdej grupy biegnie w wyznaczone 
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miejsce, rysuje kredą koło, następnie je wyciera i wraca na swoje miejsce. Wygrywa grupa, 

w której wszyscy wykonają poprawnie zadanie. Nauczycielka ocenia sprawność i 

staranność wykonanego zadania. 

 

4. Kolorowe koła - zabawa z elementem czworakowania.  

Koła w różnych kolorach, wycięte z brystolu, rozłożone w dowolnych miejscach sali. 

Dzieci spacerują między nimi na czworakach. Na hasło "koło" zajmują miejsca obok 

najbliżej leżącego koła. 

 

5. Krążące koła - ćwiczenie kończyn górnych. 

Dzieci w lekkim rozkroku wykonują duże krążenia oburącz, trzymając koła w dłoniach. 

 

6. Gdzie leży koło - ćwiczenie tułowia. 

Dzieci kładą koła za sobą. W lekkim rozkroku wykonują skręty tułowia raz w lewo, raz w 

prawo, starając się spojrzeć na kółko. 

 

7. Kto prędzej dookoła - zabawa z elementem współzawodnictwa. 

Dzieci podzielone na dwie grupy. Przed każdą grupą w odległości kilku metrów leży koło 

ułożone z szarf. Na sygnał dzieci kolejno biegną do koła, okrążają je i wracają na miejsce. 
 

 

ZESTAW XIII 

. Marsz w dowolnych kierunkach. 

 

2. Zabawa pobudzająco - hamująca Zimowa kołysanka. 

Marsz po sali. Na sygnał - klaśnięcie - przechodzą do leżenia tyłem. Podciągają ręce 

wzdłuż tułowia, aż pod brodę - "nakrywają się kołderkami". Po chwili dzieciom "robi się 

gorąco" - odkrywają się, ręce wzdłuż tułowia, wykonują ruch ściągania aż do nóg. 

 

3. Ćwiczenia mięśni tułowia Gimnastyka pajacyka. 

Mały rozkrok, skłony w przód, tył, na boki. 

 

4. Zabawa z elementem czworakowania Zwierzęta. 

Marsz w kole. Na hasło "zwierzęta" przechodzą do przysiadu i na czworakach chodzą w 

dowolnych kierunkach.  

 

5. Ćwiczenie oddechowe Chrapanie. 

Dzieci przechodzą do leżenia na plecach. "Zasnęły w łóżeczkach" i chrapią wydychając 

powietrze. Dzieci można podzielić na grupy. Wygrywa grupa, która najgłośniej chrapie. 

 

6. Zabawa orientacyjno - porządkowa Niedźwiedzie. 

Dzieci podzielone na dwie grupy "niedźwiedzi". Jedna z grup leży na plecach - 

"niedźwiedzie" śpią. Druga w tym czasie - "niedźwiedzie", które już się obudziły z 

zimowego snu - czworakują między śpiącymi "niedźwiedziami", od czasu do czasu lekko 

je szturchając "łapami". Na podany sygnał "niedźwiedzie" budzą się, przeciągają, po czym 

zamieniają się rolami. 

 

7. Ćwiczenia z elementem skłonu Zamarznięty staw. 

Dzieci zajmują miejsca w trzech kołach. Nogi wyprostowane, ręce oparte o podłogę. Na 

hasło "staw zamarza" wykonują głęboki skłon w przód. Koło się zamyka. Na hasło 
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"odwilż" ponowne przejście do siadu. 

 

8. Marsz uspokajający za prowadzącą. 

 

ZESTAW XIV 

Przybory: kartonowe pudła dla każdego dziecka (zbieramy je dużo wcześniej, można je 

później pomalować, okleić i wykorzystać do różnorodnych prac i zabaw). 

 

1. Zabawa orientacyjno - porządkowa. 

Pudła rozłożone w sali. W rytmie płynącej muzyki dzieci przemieszczają się między nimi. 

Przerwa w muzyce oznacza zatrzymanie się przed najbliższym pudłem. Zabawę 

powtarzamy 2-3 krotnie. 

 

2. Zabawa bieżna. 

Dzieci biegają po sali z pudełkami w rękach. Na dwa mocne uderzenia w bębenek - dwa 

pudła - biorą w ręce pudło, szukają partnera, kładą pudła obok siebie, a same trzymając się 

za ręce stoją przed nimi. Delikatne, rytmiczne uderzenia w instrument oznaczają ponowny 

bieg z pudłami. Trzykrotne mocne uderzenia w bębenek oznaczają 3 pudła obok siebie i 

przed nimi 3 "właścicieli". 

 

3. Ćwiczenie z elementem wyprostnym. 

Dzieci wraz ze swoimi przyborami zajmują miejsca w sali. Powolne przenoszenie oburącz 

pudeł w górę "ciężkie pudła" i powolne opuszczanie. "Lekkie pudła" unoszenie pudła w 

górę najpierw jedną, potem drugą ręką. 

 

4. Ćwiczenie oddechowe. 

Przejście do leżenia tyłem. Pudła na brzuchach. Dzieci wykonują głęboki wdech nosem i 

wydech ustami. 

 

5. Ćwiczenie mięśni brzucha. 

Dzieci przed rozpoczęciem ćwiczenia układają w wyznaczonym przez nauczycielkę 

miejscu pudła, następnie kładą się w jednym szeregu tak, aby wyciągnięte ręce jednego 

dziecka dotykały stóp następnego. Prowadząca kładzie pierwszemu dziecku pudło na 

nogach, wówczas ono siada (nogi wyprostowane), bierze pudło, kładzie się ponownie na 

plecy kładąc pudło na nogi następnemu dziecku. Kiedy wszystkie pudła znajdą się po 

drugiej stronie rozpoczynają swą "wędrówkę" w odwrotną stronę z tym, że pudła dzieci 

kładą na swoje nogi. 

 

6. Zabawa bieżna z elementem współzawodnictwa. 

Nauczycielka umieszcza w 3-4 miejscach (ilość uzależniona od ilości dzieci) sali 

chorągiewki bądź przykleja na podłodze kwadraty z folii samoprzylepnej (np. żółty, 

niebieski, zielony). Pudła rozłożone w sali. Dzieci zgodnie z muzyką przemieszczają się po 

sali między pudłami. Przerwa w muzyce oznacza podniesienie pudła, zobaczenia koloru 

kwadratu do niego przyklejonego i udanie się we właściwe miejsce sali. Dzieci tworzą z 

owych pudeł wieżę. Która grupa wykona zadanie szybciej i dokładniej otrzymuje punkt. 

Przed powtórzeniem zabawy kładziemy pudła oznaczeniami do spodu i mieszamy je. 
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7. Ćwiczenie z elementem czworakowania. 

Popychanie pudła czołem na czworakach w jedną stronę. 

 
 
ZESTAW XV 

1. Marsz po okręgu koła za nauczycielką. 

 

2. Mama i dzieci - zabawa orientacyjno - porządkowa. 

W dowolnych miejscach w sali dzieci naśladują zabawy (robienie piaskowych bab, skoki 

na skakance, podrzucanie piłką). Na hasło "do mamy" gromadzą się przed nauczycielką. 

 

3. Pomagam mamie - ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

Dzieci poruszają się po sali przeskakując z nogi na nogę. Na hasło "pomagamy mamie" 

zatrzymują się i naśladują: wieszanie prania, trzepanie dywanów, odkurzanie. 

 

4. Kotki - zabawa z elementem czworakowania. 

Dzieci "kotki", na czworakach, przemieszczają się w sali, "gonią myszy". Na hasło 

"zmęczone koty" przechodzą do leżenia, zwijają się "w kłębuszki". 

 

5. Bezludna wyspa - ćwiczenie tułowia. 

W dowolnych miejscach rozłożone małe krążki. Dzieci zajmują w nich miejsca "bezludne 

wyspy", spoglądają raz w lewo, raz w prawo, wykonując skręt tułowia "wypatrują statku". 

 

6. Wysepki - zabawa z elementem równowagi. 

Z folii samoprzylepnej nauczycielka wycina kółka i przykleja je w niewielkich 

odległościach "kamienie wystające z rzeki". Dzieci przechodzą na drugi brzeg po 

kamieniach. Starają się nie stanąć poza kółkiem. 

 

7. Zabawa z elementem wyskoku. 

Marsz w kole. Na określony sygnał dzieci zwracają się twarzą do koła wykonując wyskok 

w górę. 

 

8. Marsz uspokajający. 

 

13. Scenariusz zajęć ruchowych dla dzieci 4-letnich z wykorzystaniem 

elementów metody Orffa i Labana.  

  

Temat kompleksowy: Pada deszcz. 

Temat dnia: Wycieczka do lasu- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem 

elementów metody Orffa i Labana. 

Cele ogólne: 

- doskonalenie zwinności ciała, 

- umiejętność współpracy w parach, 
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- inspirowanie do twórczej inwencji ruchowej, 

- wdrażanie do samodyscypliny i samokontroli. 

Cele operacyjne: 

dziecko potrafi: 

-orientować się względem swojego ciała i w przestrzeni, 

- ćwiczyć( współpracować ) w parze, 

- właściwie wykorzystywać swoją siłę podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, 

- odprężyć ciało po wysiłku, 

- zwinnie się poruszać. 

Metody: 

- czynna- stawianie dzieciom konkretnych zadań do wykonania, 

- słowna- objaśnianie wykonywanych ćwiczeń. 

Formy: 

- indywidualna, 

- zbiorowa, 

- w parach. 

Środki dydaktyczne: 

Szarfy, tamburyno, kalosze, parasole, muzyka relaksacyjna, folia samoprzylepna. 

Przebieg zajęcia: 

* Powitanie dzieci na sali gimnastycznej. 

* Zaproszenie dzieci na” wycieczkę do lasu”. Założenie każdemu szarfy- plecaka i 

przygotowanie się do marszu. 

* Ćwiczenie orientacyjno –porządkowe:  

Marsz po sali (lesie) w rytm tamburyna. W czasie marszu unoszenie rąk do góry, 

maszerowanie na palcach, piętach oraz z rękami na kolanach.  

* Umiejętność wyczucia własnego ciała i przestrzeni: 

Przechodzenie przez rzeczkę, wyklejoną na podłodze folią samoprzylepną: 

  -      zdejmowanie butów przed wejściem, 

  -      podwijanie spodni, 

 -przechodzenie po kamieniach. Po przejściu po kamieniach, dzieci szukają własnych kaloszy     

lub kapci i zakładają je na nogi. 
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 *Umiejętność wyczucia własnego ciała: 

Skok w kałużę. 

Na podłodze dzieci rozkładają szarfy, które do tej pory były plecakami. Teraz pełnią rolę 

kałuży. Zadaniem dzieci jest swobodne bieganie między kałużami, natomiast na dźwięk 

tamburyna wskakują do kałuży. 3x 

*Umiejętność wyczucia siły i współpracy w parze: 

Przeciąganie gałęzi. Jedno dziecko kładzie się na plecach, a drugie próbuje przeciągnąć gałąź 

o kilka kroków, a potem ją przeturlać. Następnie zmiana.  

* Umiejętność odprężania się po wyczerpującym ćwiczeniu: 

Odpoczynek po pracy. Dzieci siedzą tyłem do siebie i popychają się do przodu i do tylu. 

Zdejmują kalosze i stykają się stopami. Razem podnoszą je do góry, wykonują” rowerek”. Na 

koniec zakładają kapcie.  

*Ćwiczenie orientacyjno- porządkowe: 

Pada deszcz- odszukaj swój parasol lub płaszcz. Dzieci swobodnie biegają po Sali. Na 

dźwięk tamburyna szukają swojego parasola lub płaszcza. Następnie odkładają rekwizyt na 

miejsce. Ćwiczenie powtarzamy 3x. 

* Umiejętność współpracy w grupie: 

Stonoga. Dzieci stoją w rzędzie w rozkroku. Każdy trzyma w ręku złożony parasol. 

Ćwiczenie polega na podawaniu parasoli między nogami( od przodu do tyłu). Ostatnia osoba 

stonogi odkłada parasol w ustalone wcześniej miejsce. Dziecko, które podało już swój 

parasol, przechodzi na koniec stonogi.  

* Ćwiczenie zwinności: 

Odkładanie plecaków. 

- zdejmowanie szarfy z pleców,  

-przeciąganie szarfy od góry do dołu i odwrotnie, 

- wskakiwanie i wyskakiwanie na dźwięk tamburyna, 

- marsz z szarfą w ręku, zawieszanie podczas marszu szarfy na ręku nauczyciela.  

* Ćwiczenie uspokajające: 

Ustabilizowanie oddechu podczas leżenia na plecach. 

  

14. Scenariusz spotkania integracyjnego z rodzicami z elementami Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne. 
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1.Powitanie rodziców i dzieci. Wyjaśnienie założeń i celów Metody Ruchu Rozwijającego. 

2.Ćwiczenia kształtujące świadomość drugiej osoby: 

- „ Iskierka” – dzieci siedzą w „ fotelikach” dorosłych. Podają sobie ręce, osobno dzieci i 

dorośli. Kołysanie. 

3.Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała: 

- Moje- twoje  kładziemy ręce najpierw na sobie, później na partnerze: głowa, ucho, czoło, 

nos, kolana, brzuch, stopy. 

- Koncert-  gra na plecach partnera w pozycji leżącej. 

4.Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni: 

- Foteliki-wagoniki- rodzic i dziecko na pupie poruszają się po Sali w różnych kierunkach. 

- Mosty- domki- rodzice w rozsypce, w klęku podpartym tworzą domki i mosty. Dzieci 

przechodzą nad i pod.  

- Tunel z dorosłych- dzieci przechodzą pod tunelem. 

5. Ćwiczenia oparte na relacji „ przeciwko”(MOCY I ENERGII) 

- Spychacz- rodzice i dzieci siedzą plecami do siebie i przepychają się. 

- Spychacz II- dziecko leży na podłodze, rodzic siedzi i nogami spycha dziecko w inne 

miejsce. 

- Skała- rodzic przyklęka, dziecko próbuje go poruszyć. 

- Kłoda- dziecko leży na brzuchu, rodzic uciska dziecko nogami siedząc i podpierając się 

rękami. Potem zmiana. 

6. Ćwiczenia z rekwizytem ( chusta) 

- Na chuście, pod chustą- rodzic i dziecko biegają po sali. Na sygnał dźwiękowy słuchają 

polecenia: 

      *lewa noga na chuście, 

       *prawa ręka pod chustą. Polecenie można kierować dowolnie. 

7. Ćwiczenia oparte relacji „ razem”. 

-       Piłowanie drewna- rodzic i dziecko siedzą w rozkroku trzymając się za ręce. Przeciągają 

się do przodu i do tyłu. 

-       Wiadukt- rodzice w klęku podpartym, dzieci czołgają się po ich plecach. 

8. Ćwiczenia relaksacyjne, leżenie na plecach, słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

 

 

15.Ewaluacja programu  
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W prezentowanym programie wykorzystano ewaluację cząstkową. Dzieci w trakcie zajęć 

wykonują określone zadania, a ich wyniki są na bieżąco analizowane przez nauczyciela. W 

programie przyjęto następujące cele podlegające ewaluacji cząstkowej:  

cele poznawcze  

o poznanie zabaw, ćwiczeń oraz gier ruchowych  

o poznanie i zrozumienie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia  

o poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  

o poznanie własnych możliwości ruchowych i umiejętne dostosowanie aktywności ruchowej 

oraz stopnia trudności zadań do własnych możliwości  

 

cele afektywne  

o rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez 

różnorodne formy aktywności ruchowej  

o uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej  

o usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz doskonalenie 

wytrzymałości fizycznej  

o przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności 

pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika  

o doskonalenie umiejętności pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych  

o nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji  

 

Nauczyciel przedszkola ma obowiązek systematycznego prowadzenia obserwacji i analizowania 

zachowania dzieci. Na podstawie uzyskanej diagnozy wypełnia Informację o gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole. Ponieważ aktywność ruchowa wywiera znaczący wpływ na 

całościowy rozwój dziecka, na sferę rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego, również 

w tej informacji ujęta jest ocena sprawności motorycznej dziecka W opracowaniu ewaluacji 

skorzystałam z publikacji E.Gruszczyk-Kolczynskiej, która uważa, że celem diagnozy 

przedszkolnej dotyczącej aktywności ruchowej jest ustalenie różnic w o 

a) nastawienia do aktywności ruchowej i rozumienia poleceń  

b) sprawności ruchowej w zakresie chodzenia na palcach, stopa za stopą i na czworakach, 

przechodzenia po równoważni, skakania na jednej nodze i rzucania do celu, chodzenia po 

schodach.  

c) wrażliwości na obecność innych dzieci- niezważanie na nikogo, współpracowanie z 

rówieśnikami, pomaganie innemu dziecku, gdy ono tego potrzebuje.  
 

 
d) bronienia się przed koniecznością udziału w zespołowych zajęciach ruchowych z obawy, że 

sobie nie poradzą, że stanie się im coś złego.  

 

Wyróżniła cele edukacyjne, które wynikają z realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz cele diagnostyczne, które mają wskazać nauczycielowi kierunek obserwacji 

aktywności ruchowej dziecka.  

Cele edukacyjne: obejmują usprawnienia ruchowe dzieci oraz kształtowanie:  

a) umiejętności uważnego słuchania i realizowania poleceń  

b) skłonności do pomagania innym dzieciom, gdy one tego potrzebują  

c) sprawności ruchowej w zakresie: chodzenia na palcach, stopa za stopą i na czworakach, 

przechodzenia po równoważni, skakania na jednej nodze i rzucania do celu.  

 

Cele diagnostyczne: na podstawie obserwacji i analizy funkcjonowania dzieci ustali się różnice 

indywidualne w zakresie:  

a) dojrzałości społecznej- rozumienie i wykonywanie poleceń, współpracowanie z rówieśnikami, 

pomaganie innym  
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b) sprawności ruchowej w trakcie chodzenia na palcach, stopa za stopą i na czworakach, przejścia 

po równoważni, skakania na jednej nodze, rzucania do celu, biegu do celu i chodzenia po 

schodach  

c) udziału w zespołowych zajęciach ruchowych – radosny, niechętny, rezygnacja. 

 

 

Do ewaluacji wykorzystałam propozycję E. Gruszczyk –Kolczyńskiej, która pozwoli na rzetelną i 

obiektywną ocenę w zakresie aktywności ruchowej dziecka. 

 

 

 

 Kompetencje wysokie Kompetencje 

przeciętne 

Kompetencje niskie 

Dojrzałość społeczna Wykonuje polecenia 

zaraz po ich 

usłyszeniu, nie 

potrzebuje 

podpowiadania ani 

pomocy, uwzględnia 

też inne dzieci i 

chętnie im pomaga 

Trzeba powtórzyć,  co 

ma zrobić, niekiedy 

podpowiedzieć, co 

ma zrobić, umyka mu 

to, że inne dzieci 

sobie z tym radzą, bo 

jest zaabsorbowane 

sobą 

Mimo powtórzenia 

polecenia, nie potrafi 

wykonać, dlatego 

złożoną czynność 

trzeba podzielić na 

proste aktywności i 

pomagać mu, źle 

reaguje na inne 

dzieci, bo stanowią 

one przeszkodę 

Sprawność ruchowa Sprawnie i pewnie 

wykonuje zadanie 

ruchowe, nie wymaga 

wsparcia ani 

dodatkowej zachęty 

czerpie radość z 

dobrze wykonanego 

zadania ruchowego 

wykonuje zadania 

ruchowe poprawnie, 

ale z widocznym 

wysiłkiem, wymaga 

niewielkiego 

wsparcia i 

dodatkowej zachęt 

zadania wykonuje z 

trudem, nauczyciel 

pomaga mu krok po 

kroku 

Udział i współpraca 

w zespole 
z radością podejmuje 

i uczestniczy w 

takich zajęciach 

nie wykazuje 

entuzjazmu do 

wspólnych zabaw 

ruchowych, ale też 

nie broni się przed 

nimi 

Niechętnie 

uczestniczy w 

zajęciach, wyraża 

obawę, że coś mu się 

stanie 
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