
KLASY   I  -  IV  
 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie… zanim zaczniemy się bawić pamiętajmy: 

• Stwórzmy dobry nastrój do zabawy, 

• Zadbajmy przede wszystkim o bezpieczeństwo, 

• Przewietrzmy pomieszczenie, w którym ćwiczymy, 

• Reguły zabaw możemy modyfikować, 

• Bądźmy kreatywni – niektóre przybory można zmienić na inne- dostępne w domu,  

• Bądźmy Razem 

 

• Wyścig żółwi 

Przygotujcie sami woreczki z grochem? Będziecie ich potrzebowali! Bardzo łatwo je uszyć, 

ale jeśli jednak z igłą i nitką Wam nie po drodze, wsypcie groch lub kaszę do woreczka na 

mrożonki albo zróbcie większe woreczki z małych poszewek. Wykażcie się inwencją 

twórczą.  A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na 

czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci 

woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie 

zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować 

dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo. 

• Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 

Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na 

podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby 

to był kolejny poziom do przejścia w grze. 

• Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi 

oczami! Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. 

Gdy już popisałam się mądrymi słowami, opowiem Wam na czym polega! Zaczynacie od 

rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie 

gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby 

nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną 

przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki. 

• Tor przeszkód 



Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do jego wykonania wykorzystajcie 

to co macie w domu. Mogą to być wielkie kartony przez środek, których trzeba się 

przeczołgać, poduszki, po których trzeba skakać, butelki, które należy omijać czy krzesła, na 

które trzeba się wspinać!   

• Mały ninja 

Mały ninja, człowiek pająk, nazywajcie to jak chcecie. Jedno wiem na pewno – dzieciaki będą 

tą zabawą zachwycone! Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć 

niełatwy do przejścia tor – pajęczynę , plątaninę. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i 

trochę gimnastyki. A układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób 

włóczkę.  

• Poszukiwacze skarbu 

Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą 

skarbu. Możecie narysować normalnie lub eksperymentalni mapę, dodać kilka zadań 

specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub 

pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za 

kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. by dziecko nareszcie odnalazło skarb! A co będzie 

poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od Was! 

 

Bawcie się dobrze!!! 

 

pomocne linki do zabaw : 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

https://www.youtubekids.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc&hl=pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gOLWLBuXQxU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iAAwdtfAwb0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fr4o3EQRiy0 

 

https://youtube.be/zxntyealq1g 

 

https://youtu.be//RtSrmCnfBPg 

 

https://www.facebook.com/SpolecznaJedynka/videos/2562074394036149 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
https://www.youtubekids.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc&hl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=gOLWLBuXQxU
https://www.youtube.com/watch?v=iAAwdtfAwb0
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g
https://www.youtube.com/watch?v=fr4o3EQRiy0
https://youtube.be/zxntyealq1g
https://youtu.be/RtSrmCnfBPg
https://www.facebook.com/SpolecznaJedynka/videos/2562074394036149


KLASY  V  -  VIII 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające mięśnie posturalne ciała: 

1. marsz w miejscu ok. 1 min. - unoszenie wysoko kolan 

2. postawa w lekkim rozkroku – wznos ramion przodem w górę z jednoczesnym 

wspięciem na palce, opust ramion w dół zejście na pięty 10 x 

3. bieg „bokserski” w miejscu – 45 sek. 

4. postawa w lekkim rozkroku, ramiona w bok – przeniesienie ramion do przodu 

„klaśnięcie w dłonie”, powrót do pozycji wyjściowej 10 x 

5. postawa w rozkroku, ramiona w górze, skłony tułowia do przodu 10 x, do lewej i do 

prawej nogi naprzemiennie po 10 x 

6. klęk prosty, ramiona na biodrach, opady tułowia w tył 6x 

7. klęk podparty – wypychanie „kociego grzbietu” 10x 

8. klęk podparty – uginanie ramion jak w „pompkach” z jednoczesnym unoszeniem stóp 

i podudzi do góry 10x 

9. leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach, stopy na podłożu, ramiona wzdłuż tułowia – 

wznosy bioder w górę 10 x 

10. leżenie tyłem, nogi ugięte, ramiona wzdłuż tułowia, przyciąganie kolan do klatki 

piersiowej 10x 

11. „pajacyki” luźno 20 x 

 

Pomocne linki do ćwiczeń: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ 

 

2.https://youtu.be/OZNeVzkvPkw 

 

3.https://www.youtube.com/watch?v=iAAwdtfAwb0 

 

4.https://www.youtube.com/watch?v=nqPxPEXPy70 

 

5.https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y 

 

6. https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8 

 

7. https://www.youtube.com/watch?v=J8AnSLUsKGE 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOZNeVzkvPkw%3Ffbclid%3DIwAR3SnBuQK0eenOmUIekXIaSolcj6MvbayOqeG5aDi0XTPTpDRvmVLf1GgbQ&h=AT3Z5ubCkB233akZsYOu8MQBWTUb5U48-0ZBT6Farjm3PtKVb5pchoQQuCr90eoHo2FWVrK8rfi7T4FoAV9bvLikzh4WjPDIdp2n8vfkNOK3c1bPGOnOXV7DFbeQgjLQgsPDP6dwgz9KAOznbq6LgsElJFbGMXLBYb8qSwHrghdXO0qk
https://www.youtube.com/watch?v=iAAwdtfAwb0
https://www.youtube.com/watch?v=nqPxPEXPy70
https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8
https://www.youtube.com/watch?v=J8AnSLUsKGE


 

8. https://youtu.be/HfLCUrT1xxQ 

 

9. https://www.facebook.com/SpolecznaJedynka/videos/860829584418384 

 

10. https://www.youtube.com/watch?v=Q6KaNNFTsY4 

 

KLASY SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

 

Zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych w formie obwodu stacyjnego, do wykonania przez 

uczniów w warunkach domowych. 

 

I. Obwód stacyjny nr 1 

 

Ćwiczenie nr 1 – bieg w miejscu; 

Ćwiczenie nr 2 – przejście z leżenia na plecach do siadu; 

Ćwiczenie nr 3 – przejście z leżenia na brzuchu do pozycji stojącej i wykonanie klaśnięcia 

nad głową, powrót do leżenia na brzuchu; 

Ćwiczenie nr 4 – ugięcia ramion w podporze leżąc przodem (pompki); 

Ćwiczenie nr 5 – pajacyki w staniu. 

 

II. Obwód stacyjny nr 2 

 

Ćwiczenie nr 1 – bieg w miejscu z uderzeniami piętami o pośladki; 

Ćwiczenie nr 2 – w pozycji stojącej wymachy nóg w przód – kopnięcia; 

Ćwiczenie nr 3 – w leżeniu na plecach – rowerek; 

Ćwiczenie nr 4 – w leżeniu na plecach – unoszenie bioder w górę; 

Ćwiczenie nr 5 – w leżeniu na brzuchu wykonanie pompki, przejście do stania, klaśnięcie nad 

głową, powrót do pozycji leżącej. 

 

III. Obwód stacyjny nr 3 

 

Ćwiczenie nr 1 – bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan; 

Ćwiczenie nr 2 – przysiady; 

Ćwiczenie nr 3 – wykonanie jaskółki z pozycji stojącej na jednej nodze, powrót do 

pozycji stojącej; 

Ćwiczenie nr 4 – w leżeniu na plecach - klasyczne brzuszki; 

Ćwiczenie nr 5 – w leżeniu na plecach wykonanie siadu, przejście do leżenia na brzuchu, 

wykonanie pompki, przejście do pozycji stojącej, wykonanie klaśnięcia nad głową, powrót do 

pozycji leżenia na plecach. 

Każde ćwiczenie wykonujemy przez 20 sekund, przerwa między ćwiczeniami 10 sekund, po 

wykonaniu pięciu ćwiczeń, jedna minuta odpoczynku.  

Cały zestaw pięciu ćwiczeń powtarzamy trzy razy.  

 

Ćwiczenia wykonujemy trzy razy w tygodniu. 

 

Linki do ćwiczeń uzupełniających: 

https://youtu.be/HfLCUrT1xxQ
https://www.facebook.com/SpolecznaJedynka/videos/860829584418384


 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tYltkR1kQH4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PzDm8EhMoR4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gC2JDbEuwOI  

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

https://youtu.be/QbbNPOQVCZo 

 

https://youtu.be/F-VDLj5o6EE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6KaNNFTsY4 

 

https://youtu.be/7znb_W0GWUE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtSrmCnfBPg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
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https://www.youtube.com/watch?v=PzDm8EhMoR4
https://www.youtube.com/watch?v=gC2JDbEuwOI
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://youtu.be/QbbNPOQVCZo?fbclid=IwAR36Un06Op1302Q010uT3AxI6rdZTJYpPxAbw8cz8l4Tc4yZWrRxCXRidyI
https://youtu.be/F-VDLj5o6EE?fbclid=IwAR1jheo7suDmokUlqINzr8-AsnK1V1CBSYbvOz9FhPgV0-fFqsXh-83tolA
https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg
https://www.youtube.com/watch?v=Q6KaNNFTsY4
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https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g
https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos

