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Celem zajęć jest wdrożenie uczniów do szeroko pojętej aktywności ruchowej oraz 

przygotowanie ich ( pod względem mentalnym i ruchowym) do czynnego uprawiania 

dowolnej dyscypliny sportowej w bliższej lub dalszej perspektywie czasu poprzez zabawę 

oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 

 

miesiąc Temat 

wrzesień 1.Zabawy integrujące grupę np. Ja jako…, Ptaszku zaszczebiotaj, Skojarzenia, 
głuchy telefon itp. 
2. Zabawy bieżne, marszobiegi. 
3. Gry rekreacyjno- sportowe- kwadrant, skarby. 
4.Zabawy orientacyjno- porządkowe, reagowanie na sygnały akustyczne i 
wizualne w formach zabawowych np. „ Zmienne sygnały. 

październik 1.Zabawy skocznościowe- pokonywanie naturalnych przeszkód. 
2.Moja bezpieczna droga do szkoły- zapoznanie ze znakami drogowymi. 
3.Zabawy bieżne ze zmianą tempa i kierunku ruchu. 
4. Rytm, muzyka ,taniec- Just Dance. 

listopad 1.Zabawy oswajające z różnymi przyborami. 
2. Zabawy gibkościowo- zwinnościowe. 
3. Zabawy i gry z czworakowaniem. 
4.Zabawy i ćwiczenia równoważne. 

grudzień 1.Ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie obwodów stacyjnych. 
2. Zabawy kształtujące i doskonalące koordynację ruchową i czucie 
przestrzenne. 
3. Wiem co jem- zasady zdrowego żywienia. 

styczeń 1.Zabawy i ćwiczenia równoważne. 
2.biegi wahadłowe, sztafety wahadłowe. 
3.Zabawy i gry rzutne małymi przyborami. 
4.Gry i zabawy bieżne i rzutne na śniegu. 

Luty 1. Zabawy na śniegu- konkurs na rzeźbę ze śniegu, bałwana. 
2.Zabawy z mocowaniem. 
3. Konkursy w formie rywalizacji zespołowej- wyścigi rzędów.  
4. Zabawy z ćwiczeniami wprowadzającymi do mini gier zespołowych- nożne. 
 

marzec 1.Zwinnościowe tory przeszkód. 
2. Rytm, muzyka, taniec- tańce integracyjne. 
3.Zabawy i ćwiczenia rozluźniające, rozciągające antygrawitacyjne. 
4.Gry i zabawy z nietypowymi przyborami. 
 
 



kwiecień 1.Witaminki, witaminki- przygotowujemy sałatkę owocowa. 
2. Zabawy z ćwiczeniami wprowadzającymi do mini gier zespołowych- piłki 
siatkowe.  
3. Poznajemy zasady gry w dwa i cztery ognie. 
4.Rzuty do celu stałych w formie zabaw, gier i zadań ruchowych. 

maj 1.Rzuty do celów stałych w formie zadań, gier i zabaw ruchowych. 
2. Gry i zabawy lekkoatletyczne. 
3. Wiem co jem- przygotowujemy wiosenne kanapki. 
4.Mini gry zespołowe na powietrzu. 

czerwiec 1.Zabawy i gry rzutne różnymi piłkami 
2.Zwinnoścowe tory przeszkód.  
Mini gry zespołowe na Świerzym powietrzu. 

 


