
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 

 

1. Zabawa „Bieg po buty” 

Będziesz potrzebować papierowego, dużego pudła lub kosza na bieliznę. W 

zabawie biorą udział dwie drużyny (co najmniej po dwóch graczy w każdej). 

Należy wyznaczyć linię startu i odcinek do przebiegnięcia – na jego końcu 

ustawić pudełka (po jednym na drużynę). Miejsce zabawy musi być na tyle 

bezpieczne, by można było biegać na bosaka. 

Pierwszy gracz z drużyny biegnie do pudełka, zdejmuje buty i wkłada je do 

niego. Następnie biegnie z powrotem. Dotyka ręką kolegi i ten rusza… Kiedy 

już cały zespół jest bez butów, gracze po kolei biegną do pudełka, zakładają 

buty i wracają biegiem. Pierwszy zespół z butami na nogach – wygrywa. 

  

2. Zabawa „Mokra siatkówka” 

Do zabawy potrzebna będzie duża gąbka oraz dmuchany basen dla dzieci. 

Zawodnicy (dwóch lub więcej graczy) stoją wokół basenu. Gąbka jest odbijana 

dłońmi ponad basenem. Jeśli spadnie na ziemię, gracz po drugiej stronie dostaje 

punkt. Jeśli ląduje w basenie – gracz, który ostatni jej dotknął traci punkt i musi 

wejść do niego, by ją wyciągnąć. Kto pierwszy zdobędzie 10 punktów – 

wygrywa. 

  



3. Zabawa „Balony z wodą” 

Będziesz potrzebować dużych ręczników plażowych oraz balonów 

wypełnionych wodą. W tej zabawie powinno uczestniczyć więcej niż 4 dzieci 

(najlepiej liczba parzysta). 

Trzymając ręczniki za rogi i stojąc około pół metra od siebie uczestnicy zabawy 

używają ręcznika do przerzucania balonu od jednej drużyny do drugiej. Po 

każdym udanym przerzucie, zwiększajcie odstęp między drużynami. Gra toczy 

się do upadku balonu na ziemię. Wtedy możecie zacząć kolejną rundę ;D  

4. Zabawa „Balony z wodą II” 

Balony z wodą możecie również wykorzystać w innej zabawie. Przeznaczona 

jest dla 4 lub więcej osób. Gracze łączą się w pary. Stają na linii startu plecami 

do siebie, pomiędzy nich wkłada się balon z wodą. Na słowo „strat′ ruszają do 

mety, starając się nie upuścić balonu. Która drużyna pierwsza dobiegnie do 

mety z balonem – ta wygrywa. 

  

5. Zabawa „Gdzie jest moje dziecko?” – dla całej rodziny 

Na otwartej przestrzeni stoją 2 grupy – mamy i dzieci. Mamy mają oczy 

zawiązane chustkami. Na słowo „start”, dzieci zaczynają wołać do swoich mam 

– te mają za zadanie po omacku wyłowić je z tłumu. Która mama pierwsza trafi 

na swoje dziecko, ta wygrywa. Drugą rundę można przeprowadzać z udziałem 

ojców, sąsiadów, znajomych. 

 

KLASY  V  -  VIII 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w terenie otwartym (park, okolice stadionu, ścieżki 

rekreacyjne miasta, las) : 

1. marsz ok. 1 min., następnie: 15 sek. trucht, 30 sek. marsz, 15 sek. trucht, 30 marsz, 15 

sek. trucht, 30 sek. marsz, 15 sek. trucht, 30 sek. marsz 

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

wspięciem na palce – wdech nosem, opust ramion w dół zejście na pięty – wydech 

ustami (10 x) 

3. lekki rozkrok – ramiona w bok, skręty tułowia w lewo , w prawo po 10 x 



4. postawa w lekkim rozkroku, ramiona w górze – skłony tułowia do przodu 10 x 

5. ustawienie przodem w odległości ok. 40 cm od np. ogrodzenia, ławeczki parkowej, 

drzewa - opad tułowia do przodu na ugięte ramiona i energicznym ruchem 

odepchnięcie się do pozycji wyjściowej (stopy zawsze w miejscu) 

6. opad tułowia do przodu, oparcie ramion o ogrodzenie, ławeczkę parkową, drzewo – 

wymachy nóg w tył po 15 razy na każdą nogę 

7. ustawienie bokiem do ogrodzenia, ławeczki parkowej lub drzewa, oparcie dla 

równowagi ramieniem bliższym, noga dalsza wykonuje wymachy w bok 10 x i zmiana 

ustawienia 

8. ustawienie bokiem do ogrodzenie, ławeczki parkowej lub drzewa – oparcie ramion na 

wysokości pasa – przysiady – 20 x 

9. marsz ok. 1 min., następnie: 15 sek. trucht, 30 sek. marsz, 15 sek. trucht, 30 marsz, 15 

sek. trucht, 30 sek. marsz, 15 sek. trucht, 30 sek. marsz 

10. „pajacyki” w miejscu -  luźno 20 x 

11. spacer ok. 20 min. 

 

Możecie też skorzystać z poniższych filmów instruktażowych: 

https://youtu.be/Xw7aNr4vTbc 

https://www.youtube.com/watch?v=jhNm-ojUBho&feature=share 

 

 

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 z prostowaniem ramion-boksowanie 

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

Ćwiczenie nr 3 – w siadzie rozkrocznym skrętoskłony z dotknięciem dłońmi podłogi. 

Ćwiczenie nr 4 – ugięcia ramion w pozycji klęku podpartego (pompki-damskie); 

Ćwiczenie nr 5 – pajacyki w staniu. 

 

https://youtu.be/Xw7aNr4vTbc
https://www.youtube.com/watch?v=jhNm-ojUBho&feature=share


II. Obwód stacyjny nr 2 

 

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

Ćwiczenie nr 2 – w pozycji stojącej półprzysiady. 

Ćwiczenie nr 3 – w leżeniu na plecach – nożyce pionowe. 

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

Ćwiczenie nr 5 – z pozycji  leżenia na brzuchu  przejście do stania, klaśnięcie nad głową, 

powrót do pozycji leżącej na brzuchu. 

 

III. Obwód stacyjny nr 3 

 

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

Ćwiczenie nr 2 – w staniu skłony tułowia w przód z dotknięciem dłońmi podłogi. 

Ćwiczenie nr 3 – w podporze przodem  na przedramionach pozycja deski (wytrzymać) 

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

Ćwiczenie nr 5 – z pozycji podporu tyłem ( raczki ) kopnięcia nogą w górę. 

 

Każde ćwiczenie wykonujemy przez 15 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. 

 

                                             

 


