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Przebieg zajęć:

WPROWADZENIE 

Prowadzący mówi, że Kubuś przesłał kolejną wskazówkę, jak stać się Kubusiowym Przyjacielem Natury. 
Przypomina dwie poprzednie (Dbaj o rośliny; Dbaj o zwierzęta) i pyta, czy dzieci są ciekawe kolejnego tropu. 
Następnie przekazuje dzieciom nową wskazówkę: Dbaj o aktywność fizyczną.

DBAJ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU  
– A CO TO W OGÓLE ZNACZY? (ZABAWA W POKAZYWANIE I NAŚLADOWANIE)

Prowadzący pyta dzieci, jak one rozumieją tę wskazówkę. Prosi, aby podały przykłady aktywności rucho-
wych i aktywnego spędzania czasu. Dzieci wymieniają swoje przykłady, prowadzący, podchwytuje, zadaje 
dodatkowe pytania tak, aby dzieci podawały konkretne czynności. Na przykład, jeśli dziecko poda odpo-
wiedź – ćwiczenia fizyczne, nauczyciel zadaje pytanie – jakie konkretnie? -  i prosi, aby je pokazać.  Reszta 
grupy razem z prowadzącym naśladuje pokazywane ruchy.

ĆWICZENIA FIZYCZNE (ZABAWA PLASTYCZNA – POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3)

Prowadzący wspomina o tym, że ludzie dbają o swoją aktywność, wykonując określone ćwiczenia seriami, 
czyli po kilka razy, i łącząc je w układy. Prowadzący zaprasza dzieci do stolików i rozdaje kartę pracy nr 3.

Zadaniem dzieci jest wycięcie koła oraz wybranie 6 ćwiczeń spośród pokazanych ikonek. Wybrane ćwiczenia 
dzieci wycinają i naklejają po jednej w każdej części koła. W ten sposób powstanie koło ćwiczeń, będące 
unikalnym układem każdego dziecka. Gdy koło jest już gotowe, prowadzący prosi, aby dzieci wstały, zabrały 
ze sobą koła i ustawiły się luźno na środku sali.

ĆWICZENIA FIZYCZNE (TESTOWANIE SWOJEGO ZESTAWU ĆWICZEŃ - ZABAWA RUCHOWA  
Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA)

Prowadzący włącza ulubioną muzykę dzieci i zaprasza do testowania swoich zestawów ćwiczeń. Po chwili 
prowadzący pyta, czy wszystko w porządku z układami. Najpewniej dzieci odpowiedzą twierdząco. Wtedy 
prowadzący pyta: Czy wiecie, kiedy skończyć? Prowadzący uświadamia dzieciom, że na kole nie ma zazna-
czonego końca. Skąd zatem mają wiedzieć, kiedy skończyć?
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Scenariusz nr 2
DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:
• co to znaczy dbanie o aktywność fizyczną

• dlaczego warto się ruszać

• jakie są formy ruchu i dyscypliny sportu

• jak łączyć elementy ruchu w układy  
ćwiczeń (zastosowana metoda dydaktyczna: 
programowanie)

POTRZEBNE MATERIAŁY:
• karta pracy dla dzieci nr 3:  

Zestaw ćwiczeń - do skopiowania dla każdego dziecka 

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 3:  
Dyscypliny sportu - pocięta na kartoniki (dołączona  
do kart pracy)

• kredki, nożyczki, klej, woreczek na wycięte dyscypliny 
sportu, stempel Kubusia

• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” – 
dzieci przynoszą z domu
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Prowadzący tłumaczy, że koło z układem jest przykładem pętli, czyli zestawu czynności (jeden skoń-
czony układ to wykonanie każdego ćwiczenia po jednym razie), które można powtarzać w kółko.  tak 
pewnie by się działo, gdyby nie to, że możemy na przykład określić, ile razy wykonać zestaw ćwiczeń. 
(Starszym dzieciom prowadzący może zadać pytanie – co zrobić, żeby nie wykonywać danej czynności  
w kółko, czyli kiedy skończyć, a nie podawać od razu gotowego rozwiązania). Prowadzący sugeruje, aby 
dzieci wpisały na wierzchu koła liczbę powtórzeń (od  do ) całego układu. Dodatkowo dzieci określają, 
ile razy powinno się wykonać poszczególne ćwiczenie w zestawie (od  do ). łodsze dzieci zamiast cyfr 
mogą rysować kropki. W razie potrzeby nauczyciel pomaga dzieciom.

ZESTAW ĆWICZE  (ZABAWA RUCHOWA)

Prowadzący zaprasza dzieci na środek i prosi, aby dzieci wykonały swój układ tyle razy, ile określiły pod-
czas pracy przy stołach. Prowadzący wyjaśnia, że aby dbać o sprawność fizyczną, trzeba takie ćwiczenia 
powtarzać przynajmniej co drugi dzień. Dzieci mogą wybrać wraz z prowadzącym, w które dni tygodnia 
będą na zajęciach wykonywać swoje zestawy ćwiczeń lub mogą to robić w domu np. z rodzeństwem, 
kolegami koleżankami lub rodzicami.

JAK RUC  WPŁYWA NA MÓJ ORGANIZM (SAMOOBSERWACJA)

Gdy dzieci skończą ćwiczyć, prowadzący prosi, aby usiadły po turecku z zamkniętymi oczami. Prosi, aby się 
wyciszyły i wsłuchały w swój organizm.  Prowadzący zadaje następujące pytania i komentuje odpowiedzi:

Czy zauważyliście co stało się z Waszym oddechem? ddychacie szybciej czy wolniej? ak, oddychamy szybciej  
i dzięki temu więcej powietrza dostaje się do naszych płuc, a nasz organizm bardziej się dotlenia.

Posłuchajcie bicia swojego serca – czy widzicie zmianę? Czy bije szybciej czy wolniej? ak, szybciej, 
dzięki temu krew krąży lepiej.

 jak Wasze ręce, nogi? Czujecie coś? Co czujecie? ak, to znak, że Wasze mięśnie troszkę popracowały 
i dzięki temu będą mocniejsze.

Dodatkowo prowadzący mówi o pozytywnym wpływie ruchu na sen oraz na odporność. Wspomina także 
o tym, że aktywność fizyczna podnosi efekty uczenia się, poprawia koncentrację i pamięć.

RÓ NE DYSCYPLINY SPORTU (POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA NR 3: DYSCYPLINY SPORTU 
 PRZED ZAJ CIAMI NALE Y J  POCI Ć NA  KARTECZKI I W O YĆ DO WORECZKA )

Dzieci zostają na dywanie. Prowadzący mówi, że aktywność fizyczna może przerodzić się w prawdziwą 
pasję i stać się zawodem. Niektórzy sportowcy uprawiając sport, zarabiają w ten sposób na życie.  można 
uprawiać bardzo wiele dyscyplin sportowych. Prowadzący prosi, aby dzieci losowały karteczki z worecz-
ka, na których umieszczone są symbole różnych dyscyplin sportowych. Następnie każde z dzieci po kolei 
pokazuje gestem wylosowaną dyscyplinę sportową. Cała grupa zgaduje nazwę dyscypliny.

Po skończonej zabawie prowadzący podsumowuje ją mówiąc, że na świecie jest o wiele więcej różnych 
dyscyplin sportowych, indywidualnych i grupowych. Prosi dzieci o podanie przykładów zarówno jednych, 
jak i drugich. Pyta, czym różnią się one między sobą i co potrzebne jest do trenowania danej dyscypliny 
np. strój, sprzęt - piłka, boisko lub hala, sędzia, partner lub przeciwna drużyna. Podsumowuje mówiąc, że 
w sporcie liczy się współpraca i dobra zabawa, a nie wygrana za wszelką cenę. ówi dalej, że już od naj-
młodszych lat można trenować wybrane dyscypliny, ale najlepiej to robić pod okiem trenera na specjalnych 
zajęciach - treningach, i jeśli jest się wytrwałym, to można być nawet mistrzem świata w danej dyscyplinie. 
Na zakończenie prowadzący pyta dzieci o ich ulubioną dyscyplinę sportową.

ZAKO CZENIE 
Prowadzący prosi, aby dzieci otworzyły przyniesione z domu Karty Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela 
Natury”. Wbija stempel za zadanie z poprzedniego scenariusza i informuje, że Kubuś przygotował kolejne 
do zrobienia w domu oraz wyjaśnia, na czym ono polega. 
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DYSCYPL INY SPORTU

Scenariusz nr 2
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 3

Piłka nożna

Hokej na lodzie Piłka wodna

Skoki narciarskie

Siatkówka Koszykówka

Sztafeta Przeciąganie liny

B ieg Skok w dal Skok wzwyż

Rzut oszczepem

Łyżwiarstwo 
szybkie Pływanie Skoki do wody

Gimnastyka
artystyczna Taniec Tenis Ping-pong

Rzut kulą

Piłka ręczna

Kajakarstwo 
górskie Kolarstwo

Jazda na nartach
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DYSCYPL INY SPORTU

Scenariusz nr 2
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 3

www.przyjacielenatury.plDO POCI CIA NA KARTONIKI PRZEZ NAUCZYCIELA



ZADANIE:  udzie dbają o swoją aktywność, wykonując różne zestawy ćwiczeń. 
Wybierz i wytnij 6 ćwiczeń, które najbardziej Ci się podobają. Następnie wytnij 
koło i przyklej wybrane ćwiczenia w widocznych miejscach, a wój zestaw ćwiczeń 
będzie gotowy.

DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

Scenariusz nr 2

SKRĘTOSKŁON

www.przyjacielenatury.pl

OBRÓT  RĘKAMI

WYM ACH NOGĄ

KRĄŻENIE  GŁOWĄ

SKRĘT  TUŁOWIA PAJACYK PRZYSIADY BRZUSZKI

 KRĄŻENIA RA MION 

SKŁON

BIEG W MIEJSCU FOKA
DISCO M U MIA

 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3 D  SK P W N  P  DN  SZ C  D  DZ CK
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