
AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS 

 

 Początkowy zasób wiedzy dzieci na temat wpływu aktywności fizycznej 
na stan zdrowia był na poziomie średnim. Dzieci potrafiły powiedzieć, że należy 
ćwiczyć, by być zdrowym i silnym. Nie do końca jednak zdawały sobie sprawę że 
 osoby, które w sposób systematyczny uprawiają sport są nie tylko szczuplejsze, ale 
również unikają wielu schorzeń, dotleniają mózg, przez co mają sprawniejszą pamięć 
i koncentrację. 

Na początku zajęć wspólnie usiedliśmy w kole, zastanawiając się dlaczego 
aktywność fizyczna jest ważna? I w jaki sposób można spędzać aktywnie czas, kiedy 
z powodu złej pogody nie można wyjść na powietrze. 

Na przygotowanej dużej tablicy zostały zapisane wszystkie pomysły dzieci na 
gry i zabawy w pomieszczeniach, które wspólnie zostały przetestowane. 

Przed rozpoczęciem zabaw zrobiliśmy krótką rozgrzewkę, czyli:  

 Krążenia oburącz w przód i w tył 

 Krążenia na przemian stronnie przód i w tył 

 Skip A i C 

 Krok odstawno-dostawny 

 Krążenia głową, skłony w pozycji rozkrocznej 

 Co 3 krok przysiad i wyskok w górę 

A następnie przeszliśmy do testowania zabaw zapisanych na tablicy, między innymi: 

 Chodzi lisek w koło drogi 

 Berek 

 Berek ogonek 

 Baba Jaga 

 Wiewiórki do dziupli 

 Rzuty do celu 

 Berek posągi 

 Gąski, gąski do domu 

 Gra dwa ognie 

Po intensywnej zabawie wyregulowaliśmy oddech. Stojąc w kole, ręce 
trzymając wzdłuż tułowia. Na  wdechu unosiliśmy ręce do góry i klasnęliśmy nad 
głową, na wydechu opuszczaliśmy ręce w dół. Później usiedliśmy w kole w siadzie 
skrzyżnym i zagłosowaliśmy na najlepsze gry i zabawy. Po przeliczeniu głosów, 
wspólnie przygotowaliśmy plakat z naszymi propozycjami, który stoi w widocznym 
miejscu w sali, by promował aktywne spędzanie czasu.  

Wszystkim te zajęcia bardzo się podobały. W związku z tym, każdą wolną 
chwile, czy to na powietrzu, czy w pomieszczeniu, na pewno będziemy spędzać 
aktywnie. I będziemy zachęcali innych do korzystania z propozycji gier i zabaw, 
zamieszczonych na naszym plakacie.  



Rozgrzewka 

 

 



Skłony 

 

Burza mózgów – wybór gier i zabaw do przetestowania 

 

 



Chodzi lisek w koło drogi… 

Berek ogonek

 

 



Wiewiórki do dziupli 

 

Rzuty do celu 

 



 

 



Aktywnie spędzamy czas – wybór najlepszych gier i zabaw 

 

 


