
Krąg tematyczny: Sport to zdrowie. 

Scenariusz zajęć: Piłka. 

Data: 27.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– wdrażanie do wypowiadania się na konkretny temat 

– wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy sportów letnich 

– rozwijanie sprawności fizycznej 

– kształtowanie właściwego chwytu kredki 

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę 

– doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie 

– rozwijanie motoryki małej 

  

 

 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Piłka parzy” – zabawa zręcznościowa. 

Dziecko przekazuje piłkę w kole rodzicowi do rytmu; stopniowo zwiększamy trudność poprzez 

przyspieszanie rytmu oraz dodanie dodatkowej piłki. 

Środki dydaktyczne: piłki. 

 

2. „Rzut do kosza” – zabawa z elementami rzutu. 

Rodzic zaznacza taśmą linię, przy której ma ustawić dziecko, odpowiednio dalej, ustawia kosz. 

Dziecko staje na taśmie i próbuje wcelować piłką do kosza. Dziecko próbuje rzutów do czasu, aż 

uda się wrzucić piłkę do kosza. Wówczas rodzic odstawia kosz nieco dalej i zabawa rozpoczyna 

się od nowa. 

Środki dydaktyczne: kosz, piłka. 

 

3. Zajęcia główne: „Piłka, piłeczka” – praca z obrazkiem. 

Dziecko ogląda różne rodzaje piłek (rzeczywistych i na zdjęciach); porównuje wielkości, kształty, 

ciężar, kolor, opisuje je; nazywanie dyscyplin sportowych, w których piłki są wykorzystywane.  

Środki dydaktyczne: ilustracje piłek do pobrania w pliku. 

 

4.  „Najmniejsze – największe” – zabawa matematyczna. 

Dziecko układa papierowe koła od najmniejszego do największego; następnie przelicza je przy 

asyście rodzica. 

Środki dydaktyczne: papierowe koła o różnej wielkości do pobrania w pliku.  

 

5. „Do mety” – zabawa bieżna. 

Dziecko siedzi w kole, rodzic 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. 

 

6. „Koło” – praca plastyczna, kreślenie kół na kartce A3. 



Dziecko kreśli duże koła ręką w powietrzu, palcem na plecach mamy lub taty, na wewnętrznej 

stronie dłoni. Następnie stara się kreślić kolorowe koła kredkami na kartkach A3. Po skończonej 

pracy każde koło może ozdobić ruchomymi lub dorysowanymi oczami. Środki dydaktyczne: białe 

kartki A3, kredki, ruchome oczy. 


