
Krąg tematyczny: Sport to zdrowie. 

Scenariusz zajęć: Na zawodach. 

Data: 29.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy sportów letnich 

– rozwijanie sprawności fizycznej 

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę 

– doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie 

– uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka 

 

  

 

 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Rusz się” – zabawa ruchowo-naśladowcza. 

Dziecko naśladuje ruchy, ćwiczenia, gesty osób z domu; podczas zabawy dbamy o 

bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań; zachęcanie do brania udziału w zabawach 

ruchowych. 

 

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: „Na sportowo” – zajęcia matematyczne. 

Dziecko klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę. 

Środki dydaktyczne: zestaw kół do pobrania w pliku. 

 

4. „Ruch to zdrowie!” – zajęcia muzyczne z zabawami ruchowymi: 

- „Rozbrykane źrebaki” – zabawa ruchowa. Rodzic akompaniuje podczas zabawy na tarce (guiro). 

Gdy gra, stukając w szybkim tempie pałeczką w instrument, dziecko krokiem dostawnym cwałuje 

jak koniki w różnych kierunkach sali. Gdy rodzic zmienia sposób gry i pociera pałeczką o tarkę, 

dziecko zatrzymuje się i na zmianę raz jedną stopą, raz drugą pociera o  podłogę (źrebaki grzebią 

kopytkami). 

Środki dydaktyczne: instrument perkusyjny – tarka (guiro). 

- „Biedronki, pszczoły, motyle” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna. Rodzic rozkłada na podłodze 

trzy kolorowe kartki papieru. Umawia się z dzieckiem, że są to „domki-kwiatki”, w których 

mieszkają owady na łące. Kiedy dziecko usłyszy dźwięk gniecionej butelki, biega po sali, 

machając rękami jak skrzydełkami. Kiedy usłyszy szum woreczka śniadaniowego odpoczywa w 

jednym „domku – kwiatku” (kartce). Na zakończenie odtwarza nagranie utworu „Symfonia 

dziecięca”, a dziecko maszeruje dokoła kartek. 

Środki dydaktyczne: Utwór „Symfonia dziecięca” do pobrania w pliku, trzy kolorowe kartki 



papieru, woreczek śniadaniowy, plastikowa butelka. 

 

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. „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. 


