
Krąg tematyczny: Sport to zdrowie. 

Scenariusz zajęć: Co jest ważne w sporcie? 

Data: 26.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– wdrażanie do wypowiadania się na konkretny temat 

– wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy sportów letnich 

– rozwijanie sprawności fizycznej 

– rozwijanie świadomości własnego ciała 

–  uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka 

– rozwijanie motoryki małej 

  

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Będę sportowcem” – burza mózgów; wypowiedzi na temat tego, co jest 

potrzebne, aby uprawiać sport; zapisywanie wszystkich odpowiedzi dziecka na kartce 

papieru (przedmioty, ubiór, cechy charakteru...). 

Środki dydaktyczne: wybrane fotografie ludzi uprawiających sport do pobrania w pliku.  

 

2. „Do mety” – zabawa bieżna. Dziecko siedzi na dywanie, rodzic mówi wybrane imię 

(Ania, Hania, Jola,...) i rzuca kostką. Liczba oczek na kostce oznacza liczbę okrążeń do 

wykonania dla dziecka. Rodzic dba o bezpieczeństwo dziecka podczas biegów, pomaga 

przeliczać kropki oraz okrążenia. 

Środki dydaktyczne: kostka. 

 

3. Zajęcia główne: „Marzenia o sporcie” – zajęcia z kartą pracy. 

Rodzic tłumaczy: że każde dziecko ma jakieś marzenia dotyczące tego, kim będzie w przyszłości. 

Pyta dziecko o jego marzenia, zwłaszcza te związane ze sportem. Dziecko wypowiada się 

swobodnie na temat tego, kim będzie w przyszłości. Następnie dziecko siada przy stoliku i mówi, 

o czym marzą postacie z rysunków. Wodzi palcem, a następnie ołówkiem lub kredką po liniach i 

sprawdza, kto o czym marzy. 

Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania w pliku, ołówek lub kredki. 

 

4. „Każdy może być sportowcem” – zajęcia gimnastyczne. 

Rodzic rozkłada na dywanie tor przeszkód: przechodzenie przez tunel (zrobiony z krzeseł), 

przechodzenie lub przeskakiwanie z „kamienia” na „kamień”(z poduszki na poduszkę), rzucanie 

woreczka do tarczy, wrzucanie piłki do kosza, przechodzenie po linie z rozłożonej skakanki, 

okrążanie pachołków (klocków). Dziecko ustawia przy starcie, pokonuje tor przeszkód przy 

pomocy rodzica. 

Ps. Jeśli jest taka możliwość, ćwiczenia warto przeprowadzić w ogrodzie.  

Środki dydaktyczne: krzesła, poduszki, klocki, woreczki, piłka, kosz, skakanka. 

 

5. „Skoki” – zabawa z elementami skoku. 

Dziecko ćwiczy wykonywanie skoku obunóż (jak lekkoatleci) oraz naprzemiennie (jak podczas 



biegu przez płotki). Rodzic wyjaśnia, że skoki obunóż będą sygnalizowane przez ciche dźwięki 

stukania palcami o podłogę, a skoki naprzemienne będą zapowiadane przez głośne dźwięki 

gniecionej butelki plastikowej. 

Środki dydaktyczne: plastikowa butelka. 

 

6. „Olimpiada” – praca plastyczna. 

Rodzic prezentuje dziecku zdjęcie flagi olimpijskiej. Rozmawia z dzieckiem o symbolice kół 

olimpijskich: Każdy kolor koła to kontynent. Koła olimpijskie są oficjalnym symbolem igrzysk 

olimpijskich. Biała flaga z kołami olimpijskimi jest uroczyście zawieszana podczas każdej 

olimpiady. Następnie rodzic daje dziecku kartkę A4 ze wzorem kół olimpijskich (do pobrania w 

pliku). Dziecko jeszcze raz nazywa kolory kół, odszukuje plastelinę w takich kolorach i wypełnia 

kontury kół. 

Środki dydaktyczne: zdjęcie flagi olimpijskiej, kartka A4 z wzorem kół olimpijskich, plastelina w 

kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym, czarnym. 


