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Wprowadzenie
W roku szkolnym 2010/2011 w ponad 150 szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego prowadzony był program Sprawny Dolnoślązaczek, którego głównym celem jest zaproponowanie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej
i współpracującym nauczycielom innych przedmiotów realizacji zajęć wychowania fizycznego w możliwie jak najatrakcyjniejszej formie.
Ideą programu jest także zachęcenie uczniów klas I – III do zajęć ruchowych poprzez zdobywanie odznak sportowych
dokumentujących uzyskanie określonych sprawności i umiejętności ruchowym, m.in. gimnastyka, piłkarza, turysty, lekkoatlety i innych.
Nauczyciele realizujący program otrzymali odpowiednie materiały metodyczne wraz z legitymacjami i odznakami dla
dzieci. Pierwsza część przewodnika metodycznego zawierała wytyczne dotyczące zasad zdobywania poszczególnych odznak, ale również wskazówki jak metodycznie przygotować uczniów do ich zdobywania. Oprócz tych informacji w przewodniku zawarto syntetycznie ujęty ramowy program nauczania wychowania fizycznego w klasach i – III. W pierwszym
wydawnictwie informowaliśmy też, że w przyszłości nauczyciele otrzymywać będą kolejne materiały pomocnicze głównie
zawierające porady i przykłady praktycznych rozwiązań metodycznych.
Pierwsze takie opracowania przekazane zostały do szkół drogą elektroniczną. Były wśród nich m.in. wzorce wywiadówek z kultury fizycznej oraz przykładowe zadania kontrolno-oceniające z gimnastyki.
Oddawana do rąk nauczycieli druga część Poradnika zawiera zestaw zabaw i gier ruchowych oraz zabawowych form
ćwiczeń gimnastycznych. Chcąc podkreślić ścisły związek między fizys – naszym ciałem i psyche – sferą intelektualną, społeczną i duchową, autorzy zaproponowali przede wszystkim zabawy, które ten związek uwypuklają .
W obu częściach prezentowanego materiału wyeksponowane zostały zabawowe formy ćwiczeń, które powinny zachęcić uczniów do aktywności ruchowej. Atrakcyjne formy tych zabaw, mamy nadzieję skłonią dzieci, aby spontanicznie
chciały brać udział w zajęciach ruchowych.
Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego głównie z pobudek emocjonalnych, z chęci fizycznego i psychicznego wyżycia się. Najłatwiej i najprościej o tego rodzaju emocje w trakcie zabaw i gier. Zabawa, jako sfera
ludzkiej aktywności stanowi autoekspresję indywidualnych cech osobniczych. Gry i zabawy oprócz aktywności ruchowej
pomagają także odnaleźć własne miejsce w grupie (społeczności), uczą współpracy, wrażliwości na innych, budują poczucie zaufania, stymulują rozwój osobniczy. Zdajemy sobie sprawę, że być może część z tych zabaw jest Państwu znana, ale
mamy nadzieję, że dla wielu nauczycieli będzie to ciekawe kompendium zabaw i gier, w trakcie których możecie Państwo
nie tylko wpływać na rozwój dziecka, ale także przygotowywać je do zdobywania różnych sprawności naszego programu.
Ruch jest biologiczną potrzebą człowieka i elementarną podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego. W okresie wzrastania i rozwoju organizmu brak lub niedostatek ruchu powoduje powstawanie wad postawy, a także zaburzenia w rozwoju fizycznym i psychicznym. Stąd też w niniejszym opracowaniu elementy ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę, a
także ćwiczenia zapobiegające powstawaniu wad postawy i korygujące już pojawiające się wady.
Mamy nadzieję, że m.in. dzięki temu wydawnictwu uda się pozyskać do programu Sprawny Dolnoślązaczek kolejnych
uczniów pragnących zdobyć ten tytuł i kolejnych nauczycieli, którzy będą im w tym pomagali.
Liczymy, że program będzie kontynuowany w latach następnych. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu
i dzięki pomocy naszych Patronów oraz Sponsorów liczba Sprawnych Dolnoślązaczków będzie co roku wzrastać, a co równie ważne, że dzięki takiej zachęcie będą chcieli się sportować i usprawniać przez całe swoje życie
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Ryszard Jezierski

Zabawowo-zadaniowe formy
ćwiczeń rozwijających sprawność
fizyczną i kształtujących
prawidłową postawę
Wprowadzenie
Proponując nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego udział w programie Sprawny Dolnoślązaczek autorzy z góry zakładali, że nie będzie to jednorazowa akcja przygotowania materiałów metodycznych ukierunkowanych na zdobycie określonej odznaki sprawnościowej, ale pierwszy krok na drodze wspierania nauczycieli w dążeniu
do możliwie jak najlepszej realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w tym tak ważnym okresie rozwojowym.
Zgodnie z tym założeniem oddajemy do rąk nauczycieli kolejne opracowanie zawierające proste przykłady ćwiczeń,
które można z łatwością zastosować na zajęciach ruchowych z uczniami w młodszym wieku szkolnym.
Przygotowany zestaw ćwiczeń uwzględnia psychofizyczną jedność natury ludzkiej i tak typową dla dziecka chęć do
zabawy, stąd dominacja form zabawowych i ćwiczeń wykonywanych według metody „bezpośredniej celowości ruchu”,
czyli zadań ruchowych w pełni zrozumiałych i w mniemaniu dziecka sensownych, a nie np. machania kończynami dla samego machania.

Zbiór zawiera:
n Festyny gimnastyczne – zestawy ćwiczeń, które już z samej nazwy mają charakter radosnej zabawy, ale wykonywanej
według umownych reguł i z elementami współzawodnictwa. Gdy do tego doda się jeszcze, że dzieci mają szansę puścić wodze fantazji ćwicząc pod hasła typu: Koty na płoty, czy też Wesołe miasteczko, to zabawa jest gwarantowana.
n W zgodzie i zaufaniu – przykłady ćwiczeń wymagających zgodnego współdziałania, a także poczucia współodpowiedzialności za innych.
n Czy potrafisz – stawianie ucznia w prostej sytuacji problemowej, którą jest on w stanie rozwiązać.
n Wyścigi i tory przeszkód – przykładowe zestawy wyścigów i sztafet dających szansę na zaspokojenie potrzeby współzawodnictwa i rywalizacji.
n Ćwiczenia śródlekcyjne – przykładowe zestawy ćwiczeń, których celem jest usuwanie zmęczenia i znużenia w trakcie
lekcji, a także ożywienie funkcji wegetatywnych i korygowanie wad postawy.
n Przykładowe zestawy ćwiczeń na określone wady postawy. Ćwiczenia te mogą być wykonywane w trakcie lekcji wychowania fizycznego, a także jako elementy ćwiczeń śródlekcyjnych, czy też jako typowe ćwiczenia korekcyjne.
Prezentowany zestaw ćwiczeń może być także w pełni wykorzystywany na zajęciach pozaszkolnych oraz udostępniony rodzicom, aby mogli korzystać z tego rodzaju fachowej pomocy w dbałości o sprawność i zdrowie swoich dzieci.
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Zabawowo-zadaniowe formy ćwiczeń rozwijających sprawność fizyczną
Festyny gimnastyczne
Koty na płoty
1. Wspinanie na czworakach po skośnej ławeczce zaczepionej o drabinki i zejście po drabince (min. 3 cykle)
2. Przejście „krokiem bociana” z woreczkiem na głowie (ringo) po belce odwróconej ławeczki; przy powrocie podrzucanie woreczka z 2-3
klaśnięciami (min. 3 cykle)
3. Przeskoki kuczno-rozkroczne na ławeczce (min. 3) i powrót krokiem
dostawnym – „krakowiakiem” (min. 3 cykle).
4. Toczenie rękami piłki „po 8-ce”między „stojakami oddalonymi o około 3 m. (min. 3 cykle – trzy 8-ki)
* Odmianą może być sunięcie rękami kocyka (suchej szmatki)
* Zasady wykonania:
Na każdym stanowisku (stacji) ćwiczy po kolei od 2 do 4 osób; nie
ćwiczący obserwują ćwiczącego i mogą też oceniać jakoś wykonania i zapisywać umownie ustalone oceny na „kartach startowych”.

Wesołe miasteczko
* Startują pary – jeden ćwiczy a drugi ocenia lub pomaga
1. Strzelnica
Celowanie woreczkami (piłeczkami) do celu np. zawieszonego lub
narysowanego na ścianie kółka (kwadratu) - odległości 3 – 5 m Zgodnie z przyjętą umową każdy ma 3 lub 5 rzutów;
punkty zalicza się za celne rzuty.
2. Alpinista
Wspinanie po skośnej ławeczce przy pomocy liny (skakanki) zaczepionej o drabinki – partner napina linę, trzymając za jej koniec; zejście po drabince, lub zjazd po ławeczce w siadzie rozkrocznym
- wykonanie 3 cykli.
3. Latawiec
W parach naprzeciw siebie – w odległości kilku metrów z gazetami w
rękach rozpostartymi nad głową; biegnąc w kierunku partnera puszczamy wolno swoją gazetę i staramy się złapać gazetę partnera…i
tak kilka razy.
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4. Bystrzaki
Przechwyt laski partnera: z postawy z laską pionowo opartą o podłoże – w odległości od 2 – 3/4 m, na sygnał puszczenie swojej laski
i bieg po przechwyt laski partnera.

Olimpiada
* Citus – Altius – Fortius *
(Szybciej – Wyżej – Mocniej)
1. Kto dalej skoczy?
Skok w dal z miejsca – z pomiarem skoku przez współpartnera.
Wykonanie trzech skoków z zapisaniem najlepszego skoku.
2. Kto mocniej wypchnie piłkę?
Z postawy w małym rozkroku z piłką lekarską - 1-2 kg przed klatką
piersiową, wypchnięcie piłki jak najdalej przed siebie. Wykonanie 3
rzutów z zapisem najlepszego wyniku.
3. Kto szybciej przebiegnie?
Przebiegnięcie tam i z powrotem - od 5 razy w kl. i do 10 razy w kl. III,
odcinka 5 m na czas, można też w parach na zasadzie współzawodnictwa.

4. Kto celniej?
Odbijanie piłki od ściany z odległości od 2 m w kl. i do 4 m w kl. III –
jak najszybciej i jak najcelniej od określonego punktu na ścianie; od 5
odbić w kl. i do 10 w kl. III.
			
		

Skoczek na szachownicy
A. Zabawa skocznościowo-orientacyjna dla dzieci młodszych na„szachownicy” składającej się z 12 pól o wymiarach +/- 30 x 30 cm.
Zasady zabawy:
Ćwiczący staje na polu nr 1 i skokami obunóż (nie z nogi na nogę)
przeskakuje na kolejne pola: 2 – 3 itd. do 12. Wygrywa ta osoba, która
szybciej (poprawnie) wykonana zadanie.

B. Zabawa skocznościowo-orientacyjna dla dzieci starszych na
„szachownicy z 16 polami; Zasady - jak wyżej
Uwaga: w praktyce najlepszym rozwiązaniem jest włączenie „skoczka
na szachownicy” (jako jedną ze stacji) do programu festynu lub obwodu ćwiczebnego
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Rodzinna wycieczka do ZOO
„Pikuś” – wyścig dwóch „rodzinnych” zespołów
Reguły wyścigu:
Naprzeciw siebie siedzą na ławeczkach gimnastycznych (ewentualnie na podłodze lub stoją gdy zabawa odbywa się
na wolnym powietrzu) dwie „rodziny”: tata – mama – dzieci – piesek Pikuś i słoń. Prowadzący zabawę czyta tekst i w
trakcie wypowiadania słów: tata – mama – rodzice – dzieci – Pikuś – słoń, a także wszyscy – wywołane postacie starają
się jak najszybciej obiec swój zespół po zewnętrznej stronie i powrócić na swoje miejsce.
Punktacja: liczy się punkty każdej osobie z pary, która szybciej od współpartnera/ów wróci na swoje miejsce. Wygrywa zespół (“rodzina”) która zgromadzi więcej punktów.
Uwaga:

1) liczba „dzieci” zależy od składu zespołu, w zabawie powinni uczestniczyć wszyscy,
2) „Pikusiem” powinno się wybierać jednostkę, która „powinna” najwięcej się nabiegać, 3) zaleca się przećwiczenie zabawy „na chodzonego” przed właściwym wyścigiem.

Tekst opowiastki Pikuś:
Pewnego dnia MAMA, TATA i DZIECI wybrali się na wycieczkę do ZOO, aby zobaczyć SŁONIA. MAMA zapytała TATĘ, a co
zrobimy z PIKUSIEM? TATA postanowił zabrać PIKUSIA ze sobą. DZIECI bardzo się ucieszyły z propozycji TATY. MAMA także
się ucieszyła, a PIKUŚ zamerdał ogonkiem. Przy wejściu do ZOO pan zapytał: a co zrobicie z PIKUSIEM? Dzieci obiecały przypilnować PIKUSIA na terenie ZOO. Ale PIKUŚ, jak to PIKUŚ pobiegł przed DZIEĆMI wprost do wybiegu SŁONIA. DZIECI pobiegły za nim. MAMO! TATO! – SŁOŃ. Wszyscy przyglądali się SŁONIOWI. TACIE i DZIECIOM spodobały się uszy, a MAMIE trąba
SŁONIA. DZIECI podziękowały MAMIE i TACIE za wyjście do ZOO. WSZYSCY wrócili do domu i zasiedli do kolacji, a PIKUŚ, jak
to PIKUŚ zamerdał ogonkiem. WSZYSTKIM udała się wspaniała wycieczka i długo będą wspominać ZOO i SŁONIA.
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W zgodzie i zaufaniu
Przykłady ćwiczeń wymagających zgodnego współdziałania, a także wyrabiających poczucie odpowiedzialności za
współćwiczących.
1. Ufam wam – „wahadło” (lub „dzwon”), stojący w środku mocno wypręża sylwetkę, a dwaj partnerzy przepychają go w lewo i w prawo.
Uwaga: przepychający muszą stać w stabilnym wykroku.

2. Jestem w waszych rękach - przenoszenie „rannego” przez partnerów
podtrzymujących pod pachy i pod kolana.

3. Liczę na waszą pomoc – przejście po brzegu leżącej na boku ławeczki
z pomocą partnerów; jeden (lub dwóch) mocno stabilizuje ławeczkę, a
drugi pomaga podając np. laskę lub rękę.

4. Jesteśmy dla siebie pewnym oparciem – w postawie tyłem do siebie
z oparciem o plecy współpartnera, spokojne półprzysiady, (plecy mają
być proste, bez pochylania się).

5. Sprawdzaj jaki jestem silny – unoszenie ławeczki z siedzącym na
końcu partnerem i przesuwającym się do przodu – w zależności od siły
dźwigającego.
Uwaga: dźwigać należy ergonomicznie – przez uginanie nóg i przy prostych plecach.

6. Pewna jazda – przeciąganie partnera siedzącego lub leżącego na kocyku za pomocą skakanki lub lasek.

7. W zgodnym rytmie – podskoki w rytm kozłowanej przez partnera piłki.

8. Stanowimy zgraną parę – podskoki i przysiady nad i poniżej wywijanych przez partnerów skakanek. Uwaga: początkowo należy próbować
z jedną skakanką - raz podskoki, a raz przysiady.
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Czy potrafisz ?
Jedną ze sprawdzonych i polecanych metod zdrowej rywalizacji na zajęciach ruchowych z dziećmi i młodzieżą jest formuła: „Czy potrafisz?” – polegająca na stawianiu pytań, inaczej mówiąc stawiania ucznia w prostej sytuacji problemowej,
którą jest on w stanie rozwiązać. Można stawiać proste pytania czy potrafisz wykonać to szybciej lub lepiej od partnera,
a jeszcze lepiej: Czy potrafisz wykonać to lepiej dzisiaj, aniżeli dawniej? Czy potrafisz – po pewnym treningu – zrobić to
lepiej za tydzień, za miesiąc itd.? Jednym słowem: Czy potrafisz rywalizować sam z sobą, aby stawać się coraz sprawniejszym.
Pisaliśmy o tym w bazowym poradniku nr 1 (s.10), a w tym przekładamy to na język praktyki, prezentując proste przykłady ćwiczeń, które można z łatwością zastosować na zajęciach ruchowych z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Przykłady ćwiczeń „Czy potrafisz?”
1. Czy potrafisz – stać przez 3 (5, 7) sekundy „na baczność” we wspięciu
na palcach?

2. Czy potrafisz – stać przez 3 (5, 7) sekundy na jednej nodze z jedną
ręką uniesioną w górę, a drugą uchwycić za stopę zgiętej do tyłu
nogi?

3. Czy potrafisz – biec (przebiec jakiś odcinek) z: 1) wysokim unoszeniem kolan, 2) z uderzaniem piętami o pośladki, 3) z klaśnięciami o
uda wysoko unoszonych nóg, 4) krokiem … polki, krakowiaka itp.?

4. Czy potrafisz – przez 1 (2, 3) minutę wykonać szybki bieg w miejscy?
4a) to samo z klaśnięciami pod kolanami?

5. Czy potrafisz – wykonać wyskok w górę z: 1) z półobrotem, 2) z pełnym obrotem, 3) z podrzuceniem i chwytem woreczka (piłki)?

6. Czy potrafisz – stojąc w rozkroku o prostych nogach toczyć piłkę między nogami po „ósemce”?
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6a) przesuwać jakiś przedmiot – woreczek, pudełko po…?

7. Czy potrafisz – w klęku podpartym, uginając ręce i wychylając się do
przodu, dotknąć brodą do leżącego z przodu woreczka (szarfy)?

8. Czy potrafisz – wykonać siad równoważny podparty?
8a) Siad równoważny bez podparcia?

9. Czy potrafisz – w siadzie prostym z woreczkiem między stopami,
podrzucić nogami woreczek i złapać go w ręce?

10. Czy potrafisz – przejść po belce odwróconej ławeczki z głową zadarta do góry (patrząc w sufit)?

11. Czy potrafisz przejść po belce odwróconej ławeczki na czworakach?

12. Czy potrafisz – w leżeniu przodem (na kocyku) na skraju ławeczki,
podciągając się rękami, wykonać ślizg do końca ławki?
12a) to samo na skośnie ustawionej ławeczce przy drabinkach?

13. Czy potrafisz wykonać 3 (5) sprężyste przeskoki zawrotne przez ławeczkę?

15. Czy potrafisz – w postawie tyłem do drabinek wykonać 3 (5) ugięcia
nóg (uda do klatki piersiowej)?

16. Czy potrafisz – z 2-3 kroków rozbiegu wykonać przeskok rozkroczny
przez: 1) piłkę lekarską, 2) partnera w głębokim przysiadzie?
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Zabawowo-zadaniowe formy ćwiczeń z partnerem
1. Wytrącanie z równowagi – w postawie „na baczność” z ramionami
„w skrzydełka” - krok od siebie – próba wytracania się z równowagi
przez odpychanie się rękami i wykonywanie mylących uników.

2. Mycie okna wystawowego – w swobodnej postawie – krok przed
sobą – jedno z pary wykonuje obszerne ruchy jak przy myciu dużej
szyby wystawowej, a druga osoba naśladuje ruchy mycia „z drugiej
strony szyby”.

3. Wańka - wstańka – para w postawie przodem z chwytem za ręce (z
lekkim odchyleniem do tyłu) i na zmianę raz jedno a raz drugie z pary
wykonuje przysiad.

4. Młynek – z postawy przodem do siebie i z chwytem za ręce wykonywanie obrotów (lub serii obrotów) w prawo i w lewo.

5. Karuzela – z chwytem za ręce w ustawieniu twarzami w przeciwne
strony, bieg w dowolnym kierunku z obrotami w prawo i w lewo.

6. Naśladuj mnie – w swobodnej postawie 2 kroki przed sobą, jedno z
pary wykonuje ruchy naśladujące sportowców, rzemieślników, zwierzęta itp. a partner stara się wykonywać te same ruchy.

7. Kto zwinniejszy? W postawie rozkrocznej obok siebie, na sygnał, na
przemian przejście na czworakach (“ósemką”) pod nogami partnera.
Zadanie to można uatrakcyjnić poprzez rywalizację kilku par.
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8. Kto zwinniejszy? – wersja 2 Z klęku obok siebie, jedno z pary wykonuje przeskok ponad klęczącym partnerem (można z oparciem o
jego biodra), a następnie przeczołguje się pod partnerem i klęka na
swoim miejscu, a partner wykonuje przeskok i przeczołganie.

Wyścigi i tory przeszkód
Praktyczne odniesienie do punktu 5.4. bazowego Poradnika Sprawny Dolnoślązaczek
Wyścigi – dobrze jest rozpoczynać od jednoczesnego zaangażowania całych zastępów, aby rozruszać wszystkich
uczestników zajęć, a dopiero później przejść do wyścigów i sztafet wahadłowych (wykonywania zadań przez kolejnych
ćwiczących).

1. Wyścigi zastępów
1. Zmiana szeregów – z ustawienia zastępów w dwóch szeregach
po przeciwnych stronach sali (placu), na sygnał zmiana miejsc
– ocenia się, który szereg szybciej zmieni miejsce i ustawi się w
przyjętej na wstępie pozycji; Zaleca się różne pozycje wyjściowe
w postawach, w przysiadach, leżeniach, a także różne formy biegu – przodem, bokiem, podskokami itp.

2. Obieganie całymi zastępami półmetka.

3. Bieg jak wyżej z: 1) z wysokim unoszeniem kolan, 2) uderzaniem
piętami o pośladki, 3) z klaśnięciami o wysoko unoszone kolana
itp.

4. Obiegnięcie zastępami półmetka z trzymaniem się 1) za ręce, 2)
za linkę (skakankę).

5. Obieganie zastępami półmetka z ustawienia bokiem - krokiem
krakowiaka i to samo z trzymaniem się za ręce.

6. Bieg slalomem między współćwiczącymi – cały zastęp biegnie
wolnym truchtem, a ostatni rozpoczyna wyprzedzać poprzedników itd.
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2. Wyścigi z piłką lekarską (koszykową itp.)
1. Z ustawienia w rzędach – toczenie piłki przodem (tyłem) z odrzucaniem (odtaczaniem) piłki od półmetka do kolejnego ćwiczącego.

2. Z ustawienia w rzędach – toczenie piłki głową na czworakach
i odrzucanie (odtaczanie) piłki do kolejnego ćwiczącego.

3. Z ustawienia w rzędach w rozkroku – toczenie piłki między nogami stojących przez ostatniego z rzędu i następnie podawanie piłki
górą na tył zastępu.

4. Wyścig z toczeniem rękami (a także nogami) dwóch piłek jednocześnie i odtoczenie piłek do kolejnego ćwiczącego.

5. Toczenie piłek pod „mostem” – pod partnerami będącymi w podporze leżąc przodem; toczący piłkę pod partnerami unoszącymi
biodra w górę kładzie się , a łapiący ją z drugiego końca obiega z
piłką zastęp i wykonuje to co poprzednik.

6. Zasada wyścigu jak wyżej, ale z toczeniem piłki pod nogami siedzących w siadzie równoważnym podpartym.

7. Toczenie piłki pod „mostem” – ćwiczącymi unoszącymi biodra w
górę w podporze tyłem.
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8. Wyścig gwiaździsty – ostatni z każdego rzędu obiega wszystkie
zastępy i przechodzi na czworakach pod stojącymi w rozkroku
macierzystego zastępu i stara się zdobyć piłkę leżącą w środku.

3. Równoległy tor przeszkód
Najprostszą i najpowszechniej stosowaną formą wyścigów z wykonywaniem zadań w układzie strumieniowym (jedno za drugim) są równoległe tory przeszkód – ustawione obok siebie z jednakowymi zadaniami, w których obok czasu
bierze się także pod uwagę poprawność wykonania poszczególnych zadań. Za błędy lub niedokładności dolicza się do
czasu wykonania umowne karne sekundy.
W podanym niżej przykładzie jest 6 zadań, ale początkowo można zacząć od mniejszej liczby, a przy tym dostosowanych do możliwości wykonawczych ćwiczących. Na przykład gdy dzieci (lub jedno z dzieci) nie potrafią wykonać przewrotu w przód to albo nie dajemy tego zadania, albo w miejsce przewrotu polecamy wykonanie obiegnięcia materaca
lub też przetoczenia się bokiem.
Przykładowy równoległy tor przeszkód.

4. Wyścig (tor przeszkód) z narastaniem zadań
Poniżej prezentowany jest przykładowy zestaw zadań, które stopniowo dokłada się co w końcowym efekcie prowadzi
do stworzenia przez każdy zastęp atrakcyjnego toru przeszkód
W tym przykładzie podano tylko cztery zadania, ale może być więcej. Najlepiej, gdy na jednych zajęciach nie proponuje
się zbyt wiele zadań, a dopiero na kolejnych ich ilość zwiększamy, po wdrożeniu się dzieci do poprzednich.
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Ćwiczenia śródlekcyjne
Zasadniczym celem aktywnych przerw śródlekcyjnych jest usuwanie lub przynajmniej zmniejszanie zmęczenia i znużenia. Stosując tego rodzaju ćwiczenia zyskuje się:
1) odprężenie nerwowo-psychiczne,
2) ożywienie funkcji wegetatywnych – pobudzenie czynności serca i płuc, dotlenienie mózgu,
3) odciążenie analizatora wzrokowo-słuchowego,
4) korekcję wad postawy,
5) korzyści dydaktyczne – kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, dbałość o higieniczny tryb życia i pozytywne
nastawienie do aktywności ruchowej.

1. Konik
1. Sprężysty krok konika - w postawie obok stołów elastyczny
i sprężysty marsz w miejscu z wymachem ramion.

2. Sprężysty cwał konika – sprężysty bieg w miejscu

3. Narowisty koń – w postawie lekkie dygnięcia w kolanach ze skłonami głowy w przód i w tył oraz ze skrętami w lewo i w prawo.

4. Woźnica nakłada ładunek na wóz – naśladowanie tej czynności,
wykonując skłony, skręty i wspięcia z unoszeniem rąk.

5. Zmęczony woźnica idzie (w miejscu) przygarbiony, ciężkim krokiem, następnie prostuje plecy i głęboko oddycha.

6. Radosny konik po wyprzęgnięciu z wozu – swobodne podskoki, z naśladowaniem prychania i rżenia.
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2. Pajacyki
1. W postawie w małym rozkroku – marsz na palcach z wymachami
usztywnionych ramion i lekkim kołysaniem na boki tułowia.

2. W postawie usztywnionego pajacyka wykonywanie wychwiań
i obrotów z odpychaniem się od stołu.

3. Nakręcony pajacyk – z ramionami ugiętymi w łokciach wykonywanie „mechanicznych” skrętów i skłonów.

4. Nakręcony pajacyk siada na krześle i wstaje

5. Nakręcony pajacyk na ślizgawce – wykonywanie ruchów naśladujących niezdarę na lodzie.

6. Ożywiony pajacyk – radosne podskoki i klaśnięcia z obrotami w
prawo i w lewo.

3. Na spacerze w parku
1. Radosne wróbelki – podskoki z wymachami ramion

2. Zamiatamy dróżki i grabimy liście – naśladowanie ruchów wykonywanych przy zamiataniu i grabieniu.
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3. Gałęzie na wietrze – w postawie rozkrocznej z ramionami w górze
– naśladowanie rozchwianych gałęzi na wietrze.

4. Pluskające się w stawie kaczuszki – w postawie z lekko ugiętymi
ramionami naśladowanie pluskających się w wodzie kaczuszek.

5. Łapanie motylka – naśladowanie ruchów osoby próbującej złapać motylka – wspięcia, obroty i klaśnięcia.

6. Odpoczynek na parkowej ławce – w siadzie na krześle lekkie przygarbienia i rozprostowania sylwetki z odchyleniem ramion.

4. Czy potrafisz?
1. Czy potrafisz maszerować w miejscu ze zmianą tempa i rytmu wyklaskiwanego przez nauczyciela?

2. Czy potrafisz wyklaskać i wytupać rytmy tańca krakowiaka i mazura?

3. Czy potrafisz naśladować góralskie hopaki – z rękami na biodrach
wykonywać na zmianę przysiady i wymachy nogi w bok?
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4. Czy potrafisz w siadzie na krześle wykonać siad skulony z dochwytem za nogi i następnie wyprostować je w przód?

5. Lampa – nos – czy potrafisz w siadzie na krześle, po wykonywać
rytmicznie ruchy: klaśnięcia o kolana i na zmianę dotykania jedną ręką nosa, a drugą ucha? (z krzyżowaniem rąk).

6. Czy potrafisz w siadzie na krześle na zmianę napinać i rozluźniać
mięśnie?

5. Przykłady ćwiczeń w formie ścisłej
1. Marsz w miejscu z klaśnięciami i lekkimi skrętami tułowia w lewo
i w prawo.

2. W postawie z rękami na biodrach – półprzysiady ze skłonami głowy i lekkim przygarbieniem i następnie wyprostami i odchyleniem głowy w tył.

3. W postawie – wysokie unoszenie kolan z równoczesnym dotykaniem prawej ręki do lewego uda i odwrotnie.

4. W małym rozkroku z rękami na karku – pogłębiane skłony w lewo
i w prawo.

5. Wspięcie na palce z uniesieniem ramion w górę i następnie głęboki przysiad z luźnym opuszczeniem rąk.

6. W siadzie okrakiem na krześle – przodem do oparcia krzesła i z
dochwytem za oparcie – napinanie mięśni z lekkim ugięciem rąk
i następnie rozluźnienie mięśni z przygarbieniem się.
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Gimnastyka korekcyjna
Przykłady zestawów ćwiczeń na określone wady postawy
1. Plecy okrągłe
1. Bieg w miejscu z ramionami „w skrzydełka” i ze ściąganiem łopatek.

2. W leżeniu przodem z piłką na plecach między łokciami – skłony
tułowia w tył.

3. Z siadu prostego o nogach ugiętych - unoszenie bioder do podporu tyłem.

4. W leżeniu przodem z laską w szerokim chwycie - przenoszenie laski w tył z unoszeniem tułowia.

5. W siadzie skrzyżnym z rękami na karku - skłony tułowia w przód
i w tył.

6. W rozkroku z ramionami w bok z ciężarkami - opady tułowia z
unoszeniem ramion w bok.

7. W postawie z rękami na oparciu krzesła (stołu, drabinek) opad tułowia z pogłębieniem.
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8. W leżeniu przodem (1-2 m) przed ścianą - odbijanie piłki od ściany.

2. Plecy wklęsłe
1. W postawie tyłem do ściany – przyciąganie kolana do klatki piersiowej.

2. W klęku podpartym – przyciąganie kolana do czoła.

3. Z przysiadu podpartego – wyprost nóg do skłonu podpartego.
– „koci grzbiet”

4. W leżeniu tyłem o nogach ugiętych – siady z dochwytem za podudzia.

5. W leżeniu tyłem o nogach ugiętych – unoszenie nóg do leżenia
przewrotnego.

6. W siadzie na ławeczce, stopy zaczepione o szczebel drabinki, ramiona „w skrzydełka” – opada tułowia.

7. W siadzie prostym z piłką miedzy stopami - podawanie piłki do
rąk.

8. W siadzie skulonym, z dochwytem rękami za podudzia - „kołyska”
na plecach.
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3. Plecy okrągło-wklęsłe

1. W postawie przy drabinkach (ścianie) – „przepychanie” drabinek
(ściany).

2. W klęku podpartym – uginanie rąk ze wznosem jednej nogi
w tył.

3. W leżeniu tyłem, stopy oparte na ławeczce (piłce lekarskiej) – unoszenie bioder.

4. W leżeniu przodem na „wałku” (np. z kocyka) z laską w szerokim
chwycie – przenoszenie laski w tył.

5. W siadzie okrakiem na krześle z dochwytem za oparcie krzesła –
uwypuklanie klatki piersiowej, z dociąganiem rąk.

6. W siadzie na krześle z podparciem – uwypuklanie klatki piersiowej.

7. W postawie zwieszonej tyłem przy drabinkach - unoszenie stopami piłki.

8. W siadzie równoważnym – staczanie piłki po uniesionych nogach.
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4. Skolioza

1. Zwis czynny (z napięciem mięśni) i bierny (z rozluźnieniem
mięśni).

2. W siadzie na taborecie tyłem do ściany z woreczkiem (książką) na
głowie – wypychanie woreczka (książki) w górę.

3. W leżeniu przodem na stole, z dochwytem za za brzegi stołu –
unoszenie nóg (podobnie z piłką między stopami).

4. Z leżenia przodem na stole (tułów poza stołem), z przytrzymywaniem nóg przez partnera – opady i unoszenia tułowia.

5. W postawie zwieszonej w rozkroku na drabinkach - opady tułowia z wypchnięciem bioder w tył.

6. W siadzie na ławeczce ze stopami pod szczeblem drabinek, ramiona „w skrzydełka” – opady tułowia w tył.

7. W leżeniu z dochwytem za szczebel drabinek – odciąganie w tył
przez partnera trzymającego za kostki nóg.

8. Ślizgi na kocyku w siadzie klęcznym.

23

5. Płaskostopie
1. Marsz po lince (skakance lub specjalnym gumowym chodniczku).

2. „Dżdżownica” – w siadzie tyłem do ściany – ruchy pełzające stopami.

3. W siadzie na taborecie (ławeczce) – zwijanie stopami kocyka (gazety).

4. W leżeniu tyłem nogami do ściany (drabinek) - toczenie piłki po
ścianie (drabinkach).

5. W siadzie na taborecie (ławeczce) – rzuty woreczkiem do celu (kosza).

6. W siadzie jak wyżej – podnoszenie palcami stóp różnych przedmiotów – gazety, ołówków, kamyków itp.

7. Wspięcia na palcach na skraju progu (blacie odwróconego taboretu, ławeczki).

8. W siadzie na taborecie (ławeczce) – rysowanie palcami stóp figur;
to samo po papierze z pisakiem miedzy palcami.
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6. Ćwiczenia oddechowe

1. W postawie – głębokie wdechy i wydechy.

2. W leżeniu tyłem – głębokie wdechy i wydechy.

3. W postawie – podmuchami utrzymywanie w powietrzu piórka
lub wacika.

4. Nadmuchiwanie balonika.

5. Zdmuchiwanie świeczki z odpowiedniej odległości.

6. „Dmuchany ping-pong” w leżeniu przodem lub w siadzie klęcznym.

7. Przedmuchiwanie kartki papieru po podłodze lub ławeczce gimnastycznej.

8. Zabawy z tańcem i ze śpiewem.
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Uwaga: poniżej przedrukowujemy kartę oceny zamieszczoną w poprzednim Poradniku, jako integralnie związaną z
problematyką dbałości o prawidłową postawę ciała.

KARTA
ROZWOJU i SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UCZNIA ( wzór )

Nazwisko i imię			

Data urodzenia		

Szkoła

Rozwój fizyczny
Pomiary antropometryczne

Klasa i

IX

Klasa II

VI

IX

Klasa III

VI

IX

VI

Wysokość ciała – cm
Masa ciała – kg
Uwagi dotyczące BMI

Ocena postawy ciała
Charakterystyka postawy
Postawa prawidłowa
(zaznaczyć „x” - TAK)
Postawa wadliwa:

1)kifoza piersiowa –garbienie się
2) lordoza lędźwiowa
3) odstające łopatki
4) skolioza – skrzywienie boczne
5) płaskostopie – I, II, III stopnia
6) ustawienie pięt - koślawe
7) ustawienie kolan
a) koślawe
b) szpotawe
8) inne:
- linia barków, bioder
- ustawienie głowy

26

Uwagi i zalecenia:

Klasa i

Klasa II

Klasa III

Marek Lewandowski

Gry i zabawy ruchowe
dla uczniów klas I – III
Właściwa organizacja zajęć ruchowych (wychowania fizycznego) jest warunkiem efektywnego wykorzystania czasu na
ćwiczenia, zapewnia ład i porządek oraz podkreśla rolę nauczyciela w procesie nauczania i wychowania. Nauczyciel powinien być przygotowany do zajęć nie tylko pod kątem tego co będzie robił, ale i tego, jak będzie organizował zajęcia (metody, formy). Musi umieć określić cele i zadania zajęć (temat i zadania szczegółowe) żeby właściwie dobrać do lekcji poszczególne zabawy, gry i ćwiczenia ruchowe. Cele te powinny być przedstawione i wyjaśnione wychowankom w taki sposób,
aby mogli je nie tylko poznać, ale i zrozumieć. Właściwa organizacja i prowadzenie zajęć opartych o zabawy i gry ruchowe
pomogą ci uniknąć nieszczęśliwych wypadków. Należy wiec pamiętać o tym aby:
1. Opracować wcześniej plan zajęć.
RADY PRAKTYCZNE: a) zawsze zastanów się nad celami zajęć oraz ich miejscem, organizacją i przebiegiem, b) przygotuj
sobie konspekt zajęć lub osnowę (do kilku lekcji).
2. Przygotować miejsce, konieczne sprzęty i przybory.
RADY PRAKTYCZNE:
a) niezbędne przybory i przyrządy przygotuj przed zajęciami (sprawdź czy są bezpieczne w użyciu),
b) zastanów się, gdzie umieścić przybory i przyrządy i jak je rozdawać oraz zbierać,
c) zawsze sprawdź stan sali i boiska (terenu) przed zajęciami.
3. Właściwie podzielić grupę na zespoły.
RADY PRAKTYCZNE:
a) podziel grupę na stałe zespoły ćwiczebne (ułatwia to organizację zajęć – co pewien czas zmieniaj składy zespołów),
b) wprowadzając grę pamiętaj o tym, że każdy zespół powinien mieć zbliżone szanse na odniesienie zwycięstwa (dobra
znajomość sprawności ruchowej i fizycznej uczniów ułatwi ich właściwy podział),
c) jeżeli przyjęte rozwiązanie jest niewłaściwe przerwij zabawę (grę) i przeprowadź konieczne zmiany,
d) organizując zabawy możesz stosować losowy podział grupy, ale do gier ruchowych zawsze stosuj podział celowy.
4. Włączać uczniów do pomocy w organizacji i prowadzeniu zajęć.
RADY PRAKTYCZNE:
a) pamiętaj żeby usamodzielniać swoich wychowanków. Ucz ich, jak przenosić przyrządy, rozdawać i zbierać przybory,
asekurować, demonstrować ćwiczenia i sędziować,
b) wykorzystaj do pomocy uczniów zwolnionych z ćwiczeń.
5. Zachować zasady bezpieczeństwa i higieny (dostosowanie zabaw, gier i ćwiczeń do miejsca i możliwości grupy).
RADY PRAKTYCZNE:
a) zawsze sprawdzaj stan przygotowania uczniów do zajęć (samopoczucie, strój i obuwie itp.),
b) opracuj zasady (regulamin) korzystania z obiektów i boisk sportowych oraz zapoznaj z nim uczniów,
c) zapoznaj uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
d) zajęcia powinny rozpoczynać się od rozgrzewki,
e) przed rozpoczęciem zabawy, gry czy ćwiczeń dokładnie omów ich przebieg, zapoznaj z przepisami i wskaż na
elementy niebezpieczne;
f ) sędziując bądź konsekwentny/na i nie dopuszczaj do sytuacji niebezpiecznych,
g) wybierając zabawę lub grę ruchową postępuj według schematu:
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• od znanych do nieznanych,
• od prostych do złożonych,
• od łatwych do trudnych,
• od wolnych do szybkich;
h) natężenie zabawy lub gry ruchowej można regulować poprzez:
• zwiększanie lub zmniejszanie czasu trwania, liczby powtórzeń,
• zmiany wymiarów boiska lub dystansu do pokonania,
• uproszczenie lub uszczegółowianie przepisów,
• zmniejszenia lub zwiększenia liczby zawodników.
Przed rozpoczęciem zabawy lub gry ruchowej należy zawsze podać jej nazwę oraz określić teren, na którym będzie
prowadzona. Następnie przedstawić przepisy, podzielić na zespoły (grupy) jeżeli wymaga tego zabawa (gra), a na
końcu rozdać niezbędne przybory. Przebieg każdej zabawy i gry należy zawsze omówić z uczestnikami. Po zakończeniu
gry ruchowej ogłaszamy wynik rywalizacji, wskazując na podstawowe przyczyny zwycięstwa i porażki.
Przedstawione poniżej zabawy i gry ruchowe zostały podzielone na grup tematyczne, a zabawy i gry w każdej
grupie zostały ułożone w kolejności metodycznej od najprostszej do najtrudniejszej. Dodatkowo we wszystkich zabawach i grach ruchowych zostały opisane przykładowe cele: wychowawczy, psychomotoryczny i dydaktyczny.

I. POZNAWANIE i INTEGROWANIE GRUPY
Każdy człowiek powinien umieć wyrażać swoje uczucia w różnorodny sposób, za pomocą różnych form i środków
np. gestu, dotyku, tańca, ruchu, dźwięku czy rysunku. Dzięki temu może wzbogacić przekaz werbalny, który jest czasem
niewystarczający w informowaniu o swoich odczuciach, nastroju, sympatii, radości, czy lęku. Różnorodne formy i środki
wykorzystywane przy przekazywaniu komunikatów o sobie pozwalają członkom grupy szybciej i lepiej poznać się oraz
zbliżyć do siebie. Im więcej zmysłów będzie uczestniczyło w tym procesie, tym dokładniej i pełniej będziemy poznawać
mocne i słabe strony swoje oraz innych (grupy). Umożliwia to również wychowawcy wnikliwe zbadanie przyczyn antypatii i usuwanie zahamowań występujących w grupie.
Poznając drugiego człowieka oceniamy go na podstawie bodźców odbieranych przez receptory i analizatory. Dominującą rolę w tym zakresie odgrywają zmysł wzroku i słuchu. Błędem jest jednak, gdy ograniczamy się tylko do nich. Bardzo dużo informacji o drugim człowieku zdobywamy, kiedy możemy go dotknąć, poczuć jego zapach, temperaturę ciała, usłyszeć jego oddech czy rytm serca. Jeszcze więcej, gdy będziemy mogli
z nim porozmawiać i współpracować rozwiązując jakieś zadanie. Najlepiej, gdy rozwiązanie tego zadania wymaga kreatywnego myślenia, dyskusji i wspólnego działania. Zabawa jest jedną z metod pracy z grupą, która ułatwia poznanie i integrację. Należy pamiętać, że prawdziwa integracja zespołu klasowego wymaga czasu i dlatego przy prowadzeniu zabaw
o charakterze integracyjnym musimy uwzględniać następujące zasady metodyczne:
• od kontaktu wzrokowego do kontaktu cielesnego,
• od zadań indywidualnych do zadań grupowych,
• od swobodnego wyboru do narzuconego rozwiązania
• od zadań bez przyboru do zadań z przyborem
Przedstawione poniżej przykładowe rozwiązania mają charakter zabaw integracyjnych i zostały ułożone w kolejności
uwzględniającej wymagania metodyczne.
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IMIĘ
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – rozwijanie ekspresji cielesnej i werbalnej;
Cel dydaktyczny – poznanie imion;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala lub teren otwarty.
Uczestnicy ustawieni na obwodzie koła twarzą do środka. Prowadzący zabawę
głośno sylabizuje swoje imię wykonując równocześnie wymyśloną przez siebie
czynność ruchową, która mieści się czasowo i rytmicznie w liczbie sylab z jakich
składa się imię (np. A-DAM, na każdą sylabę powinna przypadać jedna czynność
ruchowa – gest). Wszyscy uczestnicy powtarzają głośno wypowiedziane imię
równocześnie wykonując zadaną czynność ruchową. Zabawa kończy się gdy
wszyscy uczestnicy przedstawią się.

ZNAKI ZODIAKU
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – rozwijanie ekspresji ruchowej i cielesnej;
Cel dydaktyczny – doskonalenie komunikacji wzrokowej, odwzorowywanie ciałem znaków graficznych; utrwalamy symbole graficzne znaków zodiaku;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala lub teren otwarty.
Założenie wstępne: wszyscy uczestnicy zabawy znają znaki zodiaku i znak pod którym się urodzili. Osoby biorące udział w zabawie poruszają się po wyznaczonym
terenie (przy posiadaniu źródła dźwięku można wykorzystać podkład muzyczny nadający tempo i rytm). Zadaniem uczestników jest przedstawianie ruchem
(gestem ciała) swojego znaku zodiaku oraz poszukiwanie wśród osób biorących
udział w zabawie tych, którzy urodzili się pod takim samym znakiem zodiaku.Poszczególne znaki ustawiają się we wcześniej ustalonym przez prowadzącego szyku (np. w szeregu, kole itp.) w dowolnych
punktach terenu zabawy. Gdy wszyscy zakończą poszukiwania, każda grupa oraz ci, którzy okazali się jedynymi przedstawicielami danego znaku zodiaku pokazują po kolei wykonywany ruch (gest). Pozostali starają się odgadnąć spod jakiego
znaku zodiaku są poszczególni uczestnicy zabawy.

TO JA
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – oni,
Cel psychomotoryczny – rozwijanie ekspresji ruchowej i werbalnej,
Cel dydaktyczny – poznanie imion;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – instrument perkusyjny (tamburin, bębenek itp.);
TEREN – sala sportowa, klasa lub teren otwarty.
Uczestnicy stoją, siedzą lub leżą na obwodzie koła twarzą do środka. W środku
koła kładziemy instrument perkusyjny. Prowadzący wchodzi do środka podnosi
instrument i śpiewa lub recytuje tekst: ja na imię … (np. Zosia) mam!, zaraz pięknie zagram wam!. Po wypowiedzeniu (lub zaśpiewaniu tekstu) gra na instrumencie perkusyjnym. Następnie odkłada instrument i podchodzi do dowolnie wybranej przez siebie osoby, która powtarza czynności wykonane przez prowadzącego.
O ile posiadamy kilka różnych instrumentów perkusyjnych każdy wchodzący do
środka wybiera sobie dowolny instrument. Można również równocześnie grać i śpiewać. Zabawa kończy się gdy wszyscy
uczestnicy przedstawią się grupie.

KTO TO JEST?
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – różnicowanie ruchów, orientacja przestrzenna;
Cel dydaktyczny – poznawanie imion, doskonalenie podań i przyjęć piłki;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – piłka;
TEREN – sala sportowa, klasa lub teren otwarty.
Założenie wstępne: wszyscy uczestnicy zabawy potrafią podać i przyjąć piłkę określoną technika przez osobę prowadzącą zabawę.
Uczestnicy stoją, siedzą lub leżą na obwodzie koła twarzą do środka. Prowadzący
podaje piłkę (w zależności od umiejętności ruchowych i celu dydaktycznego np.
toczy piłkę po ziemi, podaje jednorącz lub oburącz, podaje wewnętrzną częścią
stopy itp.) do dowolnie wybranej przez siebie osoby. Osoba, która otrzymała piłkę
wymawia głośno swoje imię i podaje piłkę do następnego uczestnika, którego
chce poznać. Po jakimś czasie utrudniamy zabawę – przed podaniem piłki musimy
głośno wymówić imię osoby, do której kierujemy podanie.
DZIEŃ DOBRY
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna;
Cel dydaktyczny – poznanie imion;
LICZBA OSÓB – dowolna;
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PRZYBORY – zbędne (można wykorzystać nośnik dźwięku, nagranie np. Josef Strauss – Polka „Święto ognia!” op. 269);
TEREN - sala lub teren otwarty.
Osoby biorące udział w zabawie poruszają się po wyznaczonym terenie (przy
posiadaniu źródła dźwięku można wykorzystać rytmiczny podkład muzyczny, nadający tempo i rytm). Zadaniem uczestników zabawy jest witanie się z
wszystkimi spotkanymi osobami w sposób, który został określony przez prowadzącego i podawanie swoich imion (np. podajemy sobie dłonie, uderzamy
dłonią w dłoń, dotykamy się plecami, stopami, czołami itd.). Zabawę można
przeprowadzić również w pozycji niskiej – uczestnicy poruszają się w podporze tyłem. Przy wykorzystaniu podkładu muzycznego uczestnicy powinni dostosować swoje ruchy do rytmu i tempa
nagrania.
TUPANY
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – rytmizowanie;
Cel dydaktyczny – nauczenie tańca;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (nagranie np. Czajkowski Piotr – Herbata (taniec chiński) lub Fintroll – En Mägtig Här, albo The
Woods Band – Noisey Jonny lub inne rytmiczne i w miarę szybkie nagranie muzyki ludowej – folk);
TEREN – sala lub teren otwarty.
Grupa ustawiona na obwodzie koła trzyma się za dłonie. Nauczany taniec składa się z następujących kroków: dwa
kroki odstawno-dostawne w prawo – trzy tupnięcia w miejscu (rozpoczynamy od nogi lewej); dwa kroki odstawnodostawne w lewo – trzy tupnięcia w miejscu (rozpoczynamy od nogi prawej); dwa kroki w przód (rozpoczynamy lewą
nogą – dołączamy prawą itd.) – trzy tupnięcia w miejscu (rozpoczynamy od nogi prawej); dwa kroki w tył (rozpoczynamy lewą nogą – dołączamy prawą itd.) – trzy tupnięcia w miejscu (rozpoczynamy od nogi prawej) i znowu rozpoczynamy kroki, jak na początku: dwa kroki odstawno-dostawne w prawo – trzy tupnięcia w miejscu (rozpoczynamy
od nogi lewej) itd.
JA i MÓJ SĄSIAD
Cel wychowawczy – integracja zespołu: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – ekspresja ruchowa i werbalna;
Cel dydaktyczny – zapamiętywanie imion i ruchu;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – klasa, sala sportowa, lub teren otwarty.
Uczestnicy stoją, siedzą lub leżą na obwodzie koła twarzą do środka.
Prowadzący głośno wymawia swoje imię i wykonuje przy tym dowolną, prostą
czynność ruchową lub pokazuje prosty gest np. dotyka dłonią ucha. Osoba
znajdująca się po jego lewej stronie powtarza imię osoby rozpoczynającej zabawę, wykonuje pokazany ruch lub gest,
a następnie głośno wymawia swoje imię i pokazuje wymyślony przez siebie ruch (gest). Kolejna osoba powtarza imię
osoby przedstawiającej się przed nią i wykonany przez nią gest, a następnie wymawia swoje imię i pokazuje swój gest itd.
Każdy stara się wypowiedzieć swoje imię w sposób oryginalny np. wolno lub szybko, dzieląc je na sylaby lub śpiewając
itp. Zabawa kończy się gdy wszyscy uczestnicy się przedstawią.
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SĄSIAD
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – rozwijanie ekspresji ruchowej i werbalnej;
Cel dydaktyczny – nawiązywanie kontaktów personalnych, zapoznanie się z jedną osobą;
LICZBA OSÓB – parzysta;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa, klasa lub teren otwarty.
Uczestnicy siedzą po turecku parami obok siebie na obwodzie koła twarzą do
środka. Odległość pomiędzy parami około jednego metra. Zadaniem każdego
uczestnika jest przedstawienie swojego partnera. Prowadzący ustala określony czas, w którym uczestnicy muszą dowiedzieć się, jak ma na imię partner,
gdzie mieszka (ulica, miejscowość itp.), czym lubi się zajmować itp. (liczba pytań oraz ich zakres uzależniony jest od wieku uczestników). Następnie każdy przedstawia swojego partnera grupie mówiąc o nim wszystko czego się
dowiedział, a przy tym musi wcielić się w zadaną przez prowadzącego rolę np. komentatora sportowego, prezentera
zapowiadającego listę przebojów, nauczyciela przedstawiającego nowego ucznia w klasie, rapera „śpiewającego” piosenkę, zdenerwowanego rodzica, DJ na dyskotece itp. Gdy przedstawią się dwie-trzy pary należy zmienić zadanie.

ZWARIOWANE WYCIERACZKI
Cel wychowawczy – integracja grupy: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – rytmizowanie, orientacja przestrzenna;
Cel dydaktyczny – utrwalanie orientacji w prawej i lewej stronie ciała;
LICZBA OSÓB - dowolna;
PRZYBORY – nośnik dźwięku; (nagranie np. Johann Strauss (ojciec) – Marsz Radetzky’ego op. 228 lub inne rytmiczne i w miarę szybkie nagranie country);
TEREN - sala sportowa, klasa lub teren otwarty.
Uczestnicy siedzą po turecku na obwodzie koła twarzą do środka. Odległość pomiędzy siedzącymi powinna zapewniać swobodę ruchów. Każdy powinien bez trudu dotknąć dłońmi barku sąsiada po lewej i prawej stronie. Zabawa odbywa się
przy nagraniu o wyraźnym rytmie i jednolitym tempie (2/4 lub 4/4). Wszyscy równocześnie wykonują następujące czynności: na raz uderzają dłońmi w swoje kolana, na dwa dotykają dłońmi barku sąsiada po prawej stronie, na trzy uderzają
ponownie w swoje kolana, a na cztery dotykają dłońmi barku sąsiada po lewej stronie. Czynność powtarzamy dwukrotnie.
Następnie osoba, która rozpoczyna zabawę pokazuje wymyślony przez siebie ruch wycieraczek samochodowych. Pokazywany ruch musi być cykliczny (tak jak pracujących wycieraczek) i może być wykonywany dowolnymi częściami ciała w pozycji
siedzącej (np.: stopą(ami), ręką(ami), głową, palcem(cami), nogą(ami) itp. Pozostali uczestnicy jak najszybciej starają się wykonać pokazany ruch (należy utrzymać rytm i tempo). Po wykonaniu ośmiu „cykli” wycieraczki przestają pracować i ponownie
powtarzamy uderzenie w kolana, a następnie dotykamy barków sąsiada. Następnie ruch wymyślony przez siebie ruch wycieraczek pokazuje kolejna osoba itd. Staramy się nie powtarzać zobaczonych rozwiązań i wymyślić cos niepowtarzalnego Zabawa kończy się gdy wszyscy pokazali wymyślony przez siebie ruch pracujących wycieraczek.
MAPA
Cel wychowawczy – integracja grupy, współpraca w zespole: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie;
Cel dydaktyczny – rozwijanie wyobraźni ruchowej (zapoznanie ze sposobem abstrakcyjnego zapisu ruchu i przestrzeni),
utrwalanie kształtów liter, cyfr, figur geometrycznych;
LICZBA OSÓB - dowolna;
PRZYBORY – instrument perkusyjny lub nośnik dźwięku (rytmiczne nagranie w średnim tempie np. Blue – All Rise);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły o równej liczebności (dopuszczalny
jest też podział grupy na zespoły o różnej liczebności). Każdy z zespołów otrzymuje od prowadzącego rysunek – schemat (np. kwadrat, trójkąt, litera A, cyfra
4). Zadaniem zespołu jest odtworzenie ruchem zapisanego na kartce rysunku
(najlepiej jeżeli na rysunku poszczególne boki figur lub liter są oznaczone innym kolorem – ułatwia to grupie podział zadań). Rysunki mogą być takie same
lub różne. Uczestnicy sami decydują o formie ruchu, jego kierunku i tempie
(można wykorzystać podkład muzyczny - działanie ruchowe grupy powinno
być utrzymane w rytmie odtwarzanego nagrania). W pierwszej części zabawy uczestnicy tworzą w zespołach swoje
układy.W drugiej, każdy zespół demonstruje przygotowany układ pokazując przed jego wykonaniem pozostałym uczestnikom kartkę z rysunkiem. Zabawa kończy się gdy wszystkie zespoły przedstawią swoje układy (przy małej liczebności
uczestników można powtórzyć zabawę – zespoły zamieniają się kartkami). Po prezentacji wszystkich zespołów wybieramy: najciekawszy pomysł, zespół który wykonał układ bez błędów rytmicznych itp.
MASZYNA
Cel wychowawczy – integracja grupy, współpraca i współdziałanie: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – rozwijanie kreatywności ruchowej, rytmizowanie;
Cel dydaktyczny – nawiązywanie kontaktów werbalnych z grupą, komunikacja z grupą;
LICZBA OSÓB – nie mniejsza niż 8;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (nagranie np. Kraftwerk: Abzug lub Metall auf metall; albo Westbam: Terminator lub Die Dunkelsequenz , albo inne rytmiczne i w miarę jednostajne nagranie np. techno);
TEREN – sala sportowa, klasa lub teren otwarty.
Uczestnicy podzieleni na zespoły 4-6 osobowe. Każda grupa przygotowuje układ
ruchowy, który ma przedstawiać ruch maszyny – urządzenia (istniejącego lub
wymyślonego). Na przygotowanie pokazu działania maszyny mają od 3 do 5 minut.
Inspiracją dla ruchu jest rytmiczny i monotonny podkład muzyczny. W czasie
ustalania przez uczestników koncepcji pracy maszyny należy puścić muzykę, po
to, aby uczestnicy zapoznali się z tempem i rytmem w jakim będą wykonywać
ruch. Po upływie ustalonego czasu zespoły po kolei prezentują swój układ. Jeżeli
mamy więcej zespołów i ich liczba jest parzysta w drugiej części zabawy łączymy
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zespoły w większe grupy (8-12 osób) i powtarzamy zadanie. Po prezentacji wszystkich maszyn wybieramy najciekawszy
pomysł, najlepiej funkcjonującą maszynę itp.
BEREK CZWORAK
Cel wychowawczy – integracja grupy, współpraca i współdziałanie: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – rozwijanie szybkości reagowania, rytmizowanie;
Cel dydaktyczny – doskonalenie komunikacji w zespole, odkrywanie sensu współpracy i współdziałania;
LICZBA OSÓB – dowolna, nie mniejsza jednak niż 10 osób;
PRZYBORY – lekki materac lub gazeta;
TEREN - sala sportowa, klasa lub teren otwarty.
Spośród uczestników wybieramy cztery osoby, które rozpoczną pościg. Goniący trzymają jedną dłonią róg materaca (gazety) – druga ręka służy do łapania uciekających. Przed rozpoczęciem pościgu goniący ustalają kolejność (od
1 do 4), w jakiej będą odchodzić od materaca po złapaniu jednej z uciekających osób. Złapanie uciekającego uczestnika zabawy odbywa się poprzez dotknięcie dłonią jakiejkolwiek części jego ciała. W czasie pościgu goniący muszą cały czas trzymać materac (gazetę). Złapanie nie jest ważne o ile, któraś
z osób goniących w momencie przekazywania berka nie trzymała materaca
(gazety). Pierwsza osoba złapana zamienia się miejscami i rolami z goniącym
oznaczonym numerem 1, itd.

II. RUCH, RYTM – CZAS i PRZESTRZEŃ
Ruch jest przejawem życia, który funkcjonuje w określonej przestrzeni i czasie oraz ma swój rytm i tempo. Tak analizowany
ruch może być w procesie dydaktycznym i wychowawczym nośnikiem wielu treści o charakterze poznawczym, kształcącym
i wychowawczym. Sprawnie funkcjonujące receptory i analizatory pozwalają nam określać odległość, szybkość, rytm oraz
kierunek ruchu. Dzięki temu możemy skutecznie i bezpiecznie rozwiązywać zadania ruchowe o różnorodnym charakterze
(utylitarnym, rekreacyjnym i sportowym). Wykonując nowe zadanie ruchowe uczymy się oceniać położenie swojego ciała
względem wszystkiego, co je otacza. Odkrywamy przy tym rytm, tempo oraz czas ruchu – poznajemy również przestrzeń,
w którą jest wpisany. Wielkość przestrzeni, którą mogą opisać ruchem wszystkie część ciała (bez przemieszczania się)
uzależniona jest od naszej sprawności fizycznej i ruchowej. Rudolf Laban (1879-1958) nazwał tę przestrzeń kinesferą.
Wyróżnił trzy płaszczyzny ruchu człowieka:
•
ruch w górę i w bok (drzwi);
•
ruch do przodu i do boku (stół);
•
ruch w górę i do przodu (koło).
Przedstawione poniżej propozycje mają charakter zabaw, w których akcent położony został na połączenia ruchu, rytmu
i przestrzeni.
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SZEŚCIAN
Cel wychowawczy – rozwiązujemy równocześnie takie samo zadanie ruchowe: ja – oni
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie, siła mięśni posturalnych;
Cel dydaktyczny – poznajemy swoją kinesferę (przestrzeń kontrolowaną przez ciało); rozgrzanie i rozciągnięcie mięśni;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – instrument perkusyjny lub nośnik dźwięku (nagranie z wyraźnie zaznaczonym rytmem, niezbyt szybkie np.
Li’l Bow Wow – Bow Wow);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy ustawiają się twarzą do prowadzącego na całej wyznaczonej do zabawy przestrzeni w takiej odległości pomiędzy sobą, aby mieć zapewnioną pełną swobodę ruchów (wykonując obrót w miejscu nie dotykają nikogo ani niczego wyciągniętą ręką ani nogą). Każdy z nich zostaje „umieszczony” w szklanym
SZEŚCIANIE, którego ściany należy wymyć. Utrudnienie polega na tym, że każdy
z uczestników jest „przyklejony” do podłoża, a ściany przednia, boczne i górna
znajduje się w takiej odległości, że przy maksymalnym wyproście ramion i wychyleniu tułowia ledwo ich dotykamy. Przy myciu stopy muszą przylegać całą
powierzchnią do podłoża (w wariancie drugim dopuszczalne jest odrywanie
pięt od podłoża – nie wolno odrywać palców i śródstopia). Mycie sześcianu rozpoczynamy od ściany przedniej, w następnej kolejności myjemy ściany boczne,
a później sufit. Na końcu myjemy ścianę tylną i podłogę. Do wymycia tych ostatnich możemy użyć również nogi (czyścimy powierzchnię rękami a te miejsca, do których nie możemy sięgnąć ręką myjemy nogą – najpierw prawa, a później lewą). Przy myciu ścian nogą staramy się nie stracić równowagi. Prowadzący może
narzucać technikę mycia lub pozostawić uczestnikom dowolność rozwiązań ruchowych. Myjąc ściany poniżej wysokości
pasa wykonujemy skłon lub przysiad. Zmiana czyszczonej ściany następuje na znak prowadzącego zabawę.

DYRYGENT
Cel wychowawczy – rozwijamy zaufanie do swojego ciała: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie, ekspresja cielesna;
Cel dydaktyczny – poznajemy kinesferę (przestrzeń kontrolowaną przez ciało); rozgrzanie mięśni;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (nagranie np. np. Mozart – Symphonie Nr. 40 lub Vivaldi – Concerto No.2 in G minor Lestste –
Presto);
TEREN - sala sportowa lub teren otwarty.
Każdy z uczestników wybiera sobie dowolne miejsce znajdujące się na wyznaczonym przez prowadzącego obszarze (wykonując obrót w miejscu nie
dotyka nikogo ani niczego wyciągniętą ręką ani nogą). W zabawie uczestnicy wcielają się w rolę DYRYGENTA. Dyrygują swoją niewidzialną orkiestrą z zamkniętymi oczami (młodsze dzieci mogą mieć otwarte oczy), na początku jedna
ręką, potem druga, a na końcu obydwoma. Po pewnym czasie prowadzący
wprowadza utrudnienia, np. dyrygujemy tylko oczami, palcami wskazującymi,
barkami, głową, nogami w pozycji siedzącej, nogami i rękami leżąc na plecach, tylko stopami, tylko tułowiem itp.). Na
końcu zabawy dyrygujemy orkiestrą wykorzystując do tego wszystkie kończyny, tułów i głowę.
GWIAZDY i KOMETY
Cel wychowawczy – współdziałanie z grupą: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie;
Cel dydaktyczny – doskonalenie wymijania się w marszu;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (nagranie np. Kronos Quartet (CD Pieces of Africa) – Dumisani Maraire lub Holst Gustav - Uranus, the Magican (Planety);
TEREN - sala sportowa lub teren otwarty, na którym wyznaczamy pole zabawy i punkt centralny pola w postaci koła o średnicy minimum 3 metrów (wielkość średnicy koła środkowego uzależniona będzie od liczebności grupy).
Osoby biorące udział w zabawie poruszają się po wyznaczonym terenie w różnych kierunkach (marsz lub trucht w
zależności od tempa i rytmu podkładu muzycznego) – każdy z uczestników jest gwiazdą (dziewczynki) lub kometą
(chłopcy) podróżującą po wszechświecie. Poruszamy się po wyznaczonej przestrzeni w rytm muzyki tak, aby zwiedzić
cały plac wyznaczony do zabawy zachowując przy tym przez cały czas maksymalnie duże odstępy od pozostałych
uczestników (działa siła opychania) i nie wejść w koło znajdujące się na środku pola. W czasie zabawy nie wolno stać,
ani zatrzymywać się. Na hasło prowadzącego CZARNA DZIURA wszystkie gwiazdy i komety zmierzają do punktu centralnego (koła – działa siła przyciągania) przez które musza przejść, wymijając się tak, aby nie dotykać się i nie potrącać. Gdy wszyscy przejdą przez koło, przechodzą do innego wymiaru i znowu mogą rozpocząć kosmiczną wędrówkę
pamiętając o sile odpychania.
TABLICA
Cel wychowawczy – współdziałanie z drugą osobą: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie;
Cel dydaktyczny – odkrywanie wrażliwości różnych części ciała na bodźce czuciowe, rozwijanie ekspresji ruchowej, utrwalanie pisowni liter, cyfr, kształtów figur itp.;
LICZBA OSÓB – dowolna parzysta;
PRZYBORY nośnik dźwięku (nagranie np. Holst Gustav - Uranus, the Magican (Planety) lub Barcode Brothers – Flute);
TEREN - sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy podzieleni na pary. Jeden jest rysownikiem, a drugi tablicą. Rysownik maluje palcem na plecach kolegi dowolną cyfrę, literę, figurę lub krótki wyraz (rysować można również na dłoniach, przedramionach, nogach, a do
rysowania wykorzystać patyczek kosmetyczny). Następnie zadaje formę ruchu (np. bieg, skoki obunóż, marsz tyłem
itp.) jaką “TABLICA” ma odtworzyć rysunek oraz przestrzeń, na której odtworzy rysunek (np. cała sala, połowa sali itp.).
Przed rozpoczęciem ruchu TABLICA musi głośno powiedzieć co zostało na niej narysowane. Jeżeli odczyt jest błędny
rysownik jeszcze raz wykonuje rysunek. TABLICA rozwiązując zadanie musi poruszać się zgodnie z rytmem podkładu
muzycznego.
MUZYKANT
Cel wychowawczy – współdziałanie z drugą osobą: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie;
Cel dydaktyczny –akcentowanie rytmu w ruchu poprzez uderzenie w tamburyn lub dłoń;
LICZBA OSÓB – parzysta;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (nagranie np. Bizet Georges – Suita Carmen I-Nr 1 (Préludes) lub Brahms Johannes – Taniec węgierski No. 6, albo Kronos Quartet (Pieces of Africa) – Hassan Hakmoun), instrumenty perkusyjne (np. tamburyn, grzechotka,
bębenek) – jeden na parę;
TEREN - sala lub teren otwarty.
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Uczestnicy dobierają się parami. Jedna z osób stoi w miejscu trzymając w ręce instrument perkusyjny, w który uderzać
będzie partner (przy braku instrumentów uderzamy w dłoń). Druga osoba porusza się w rytm muzyki dokoła partnera,
zmieniając kierunek ruchu w zależności od ustawienia instrumentu perkusyjnego (lub wystawionej dłoni). Stojący zmienia położenie tamburynu przekładając go z ręki do ręki, wznosząc do góry i opuszczając na dół, oddalając i przybliżając
do siebie w rytm muzyki. Zmiana położenia instrumentu (dłoni) jest sygnałem dla partnera do uderzenia w tamburyn w
taki sposób, aby zaakcentować rytm. Dopiero po uderzeniu w instrument (dłoń) można zmienić położenie instrumentu.
Po ustalonym czasie następuje zmiana ról.
CIEŃ
Cel wychowawczy – dostosowywanie się do działań drugiej osoby: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie, szybkość reagowania na bodźce dźwiękowe;
Cel dydaktyczny – doskonalenie kontroli motorycznej ciała; uczymy się odczytywać tempo i rytm ruchu wzrokiem;
LICZBA OSÓB – parzysta;
PRZYBORY – zbędne lub nośnik dźwięku (nagranie np. Grieg Edvard – W grocie Króla Gór);
TEREN - sala sportowa lub teren otwarty.
Do zabawy najlepiej wykorzystać podkład muzyczny, który będzie wyraźnie określał rytm i tempo ruchu. Uczestnicy podzieleni na pary. Jedna z osób maszeruje w rytm muzyki po wyznaczonym terenie w dowolnych kierunkach. Druga stara
się poruszać za nią jak cień, utrzymując stale taką samą odległość i naśladując jej ruchy. Zmiana osoby prowadzącej następuje po dźwiękowym sygnale nauczyciela (uderzenie w tamburyn, klaśnięcie – zmiany mogą być dokonywane raptownie).
ROBOT
Cel wychowawczy – odpowiedzialność za partnera: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna – prawo – lewo, rytmizowanie, doskonalenie reagowania na bodźce
czuciowe;
Cel dydaktyczny – uczymy się podejmować decyzje, oceniać odległość i naśladować ruchy „Robota”, poznajemy pojęcie
kąta prostego, dowiadujemy się jak zmienić kierunek ruchu o 90 stopni;
LICZBA OSÓB – parzysta;
PRZYBORY – instrument perkusyjny lub nośnik dźwięku (nagranie np.: Kraftwerk – Die Roboter lub inne z wyraźnie zaznaczonym rytmem);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy dobierają się parami. Prowadzący wyznacza teren zabawy i obdziela rolami uczestników. Jedna z osób jest ROBOTEM, a druga będzie nim kierować. ROBOTA włączamy dotykając dłonią jego pleców na wysokości łopatek. Uruchomiony
(robot) porusza się po linii prostej, starając się naśladować ruchy ROBOTA – maszyny zgodnie z rytmem podkładu muzycznego. Osoba sterująca ROBOTEM musi nim
tak kierować, aby nie zderzył się z pozostałymi uczestnikami zabawy i nie wyszedł
poza wyznaczone pole. Sterowanie ROBOTEM przebiega w następujący sposób:
dotkniecie jego lewego ramienia – wykonuje zwrot w lewo i maszeruje dalej po linii
prostej; dotkniecie prawego ramienia – wykonuje zwrot w prawo, a następnie maszeruje po linii prostej. Każdy zwrot wykonywany jest pod katem 90 stopni, a na każdą kolejną komendę ROBOT reaguje dopiero po wykonaniu przynajmniej jednego
kroku. ROBOT przyśpieszy, gdy dwukrotnie dotkniemy jego pleców pomiędzy łopatkami, a zwolni gdy powtórzymy ten sygnał.
Zmiana ról następuje po sygnale prowadzącego lub po błędzie osoby kierującej ROBOTEM (np. doprowadził do „zderzenia” robotów lub wyprowadził swojego ROBOTA poza pole zabawy).
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ROBOTY
Cel wychowawczy – odpowiedzialność za innych: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna – prawo – lewo, rytmizowanie, doskonalenie reagowania na bodźce
wzrokowe i czuciowe;
Cel dydaktyczny – uczymy się podejmować szybkie decyzje, rozwiązywać problem, myśleć kreatywnie – jak doprowadzić
do spotkania swoich „Robotów”; uczymy się co oznacza zmiana kierunku ruchu o 45 stopni;
LICZBA OSÓB – podzielna przez 3 lub 4;
PRZYBORY – instrument perkusyjny lub nośnik dźwięku (nagranie np. Kraftwerk – Die Roboter lub inne z wyraźnie zaznaczonym rytmem);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Prowadzący wyznacza teren zabawy i dzieli grupę na zespoły trzyosobowe (w klasach starszych czteroosobowe). Każda
osoba w zespole otrzymuje numery od 1 do 3 (4). Numer 1 jako pierwszy będzie sterował ROBOTAMI (dwoma lub trzema), które stoją ustawione plecami do siebie. Na sygnał prowadzącego uczestnicy oznaczeni numerem 1 rozpoczynają
zabawę uruchomiając ROBOTY poprzez przeciągniecie dłoni pomiędzy ich plecami. Uruchomiony ROBOT porusza się po
linii prostej. Idąc stara się naśladować ruchy robota – maszyny, dostosowując swoje ruchy do rytmu wybijanego na bębenku lub rytmu nagrania. Zadaniem osoby sterującej “Robotami” jest takie ich poprowadzenie, aby spotkały się “twarzą
w twarz”. ROBOTY w momencie spotkania stykają się dłońmi i pozostają w bezruchu. Podstawowe zasady sterowania

robotami są takie same jak w zabawie ROBOT. Utrudnienie polega na tym, że nie
można sterować równocześnie dwoma ROBOTAMI. Komendy można wydawać
ROBOTOWI tylko wtedy, gdy jest się za jego plecami. ROBOT po dotknięciu ramienia zmienia kierunek ruchu o kąt równy 45 stopniom (połowa kąta prostego), a na
każdą kolejną komendę reaguje po wykonaniu przynajmniej jednego kroku. Uruchomiony ROBOT nie może się zatrzymać, ani zmieniać rytmu lub tempa ruchu.
Gdy wyjdzie poza pole zabawy lub “wejdzie w kolizję” z innym poruszającym się
ROBOTEM (np. spotyka na swojej drodze innego robota i jest zmuszony się zatrzymać, aby uniknąć zderzenia) – psuje się
i przestaje się poruszać. Zmiana ról następuje po doprowadzeniu do spotkania ROBOTÓW lub po błędzie osoby kierującej
robotami (np. doprowadziła do kolizji robotów lub jeden jej robotów opuścił pole zabawy).
SOBOWTÓR
Cel wychowawczy – dostosowywanie się i odwzorowywanie działań drugiej osoby: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie, szybkość reagowania na bodźce wzrokowe;
Cel dydaktyczny – doskonalenie kontroli motorycznej ciała; uczymy się odczytywać wzrokiem tempo i rytm ruchu;
LICZBA OSÓB – parzysta;
PRZYBORY – szarfy, instrument perkusyjny lub nośnik dźwięku (nagranie np. Strauss – Emperor’s Waltz; lub inne z wyraźnie
zaznaczonym rytmem, niezbyt szybkie);
TEREN - sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy biorący udział w zabawie podzieleni na dwie równe pod względem liczebności grupy (jedna oznaczona
szarfami) poruszają sie po wyznaczonym terenie dostosowując swoje ruchy do podanego przez prowadzącego zabawę
rytmu (nagrania lub wybijanego na bębenku). Na sygnał prowadzącego osoby oznaczone szarfami wybierają dowolne
osoby z grupy bez szarf i poruszając się za nimi lub obok starają się je naśladować (odtwarzają wszystko co zauważą: gesty,
sposób poruszania się itp.). Po dziesięciu krokach SOBOWTÓR wyszukuje nową osobę, w którą będzie się wcielał. Za jedną
osobą może maksymalnie poruszać się dwóch sobowtórów Zmiany powinny dokonywane być tak, aby cały czas poruszać
się w podanym rytmie. Należy zwrócić uwagę, aby osoby bez szarf nie chodziły w tym samym kierunku. Po określonym
czasie na ustalony wcześniej sygnał następuje zmiana ról – osoby bez szarf stają się sobowtórami.
4, 6, 8, 12
Cel wychowawczy – współdziałanie z grupą: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie, szybkość reakcji na bodziec wzrokowy;
Cel dydaktyczny – uczymy się dzielić ruch na części zgodnie z podanym rytmem;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (nagranie z wyraźnie zaznaczonym rytmem np. Robbie Williams – Supreme,) lub instrument
perkusyjny;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Do zabawy wykorzystujemy rytmiczne nagranie o niebyt szybkim tempie i czytelnym rytmie (2/4 lub 4/4). Uczestnicy poruszają się w rytmie nagrania po wyznaczonym terenie w różnych kierunkach. Na komendę prowadzącego np. “cztery przód”
wszyscy przechodzą w rytmie podkładu muzycznego do leżenia przodem. Uczestnicy zabawy muszą tak podzielić ruch w
kierunku podłoża, aby nie zetknąć się z nim za wcześnie. Prowadzący zabawę dla ułatwienia głośno odliczać zgodnie z rytmem: 1, 2, 3, a gdy powie
“cztery” wszyscy powinni leżeć przodem na podłodze. Następnie zgodnie
z rytmem podnoszą się, tak aby na “cztery” powstać. Po wykonaniu zadania
przechodzą do rytmicznego marszu w różnych kierunkach. Po chwili prowadzący podaje następne zadanie np. “dwanaście tył” – należy przejść zgodnie
z rytmem nagrania do leżenia tyłem dzieląc ruch w kierunku podłoża na 12
części tak, aby na 12 znaleźć się w pozycji leżenie tyłem.
OBRAZ
Cel wychowawczy – współdziałanie z grupą: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie, szybkość reakcji na bodziec wzrokowy;
Cel dydaktyczny – uczymy się jak można schematycznie zapisać czas, ruch i przestrzeń;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (rytmiczne nagranie o charakterze marszowym np. Naive – Looking 4 Happiness lub Eurytmics
– Sweet Dreams) lub instrument perkusyjny, arkusz papieru formatu A0 lub A1, kredki lub flamastry;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy ustawiają się na obwodzie kwadratu lub prostokąta (ich liczba na przeciwległych bokach powinna być zbliżona
do siebie). Zadaniem każdego z uczestników będzie przejście z punktu w którym stoi (A) do dowolnie wybranego przez
siebie punktu mieszczącego się na jednym z przeciwległych boków (B). Do wybranego punktu B mogą dostać się idąc po
linii prostej, która musi się łamać przynajmniej jeden raz, ale nie więcej niż 3 razy (w czasie drogi muszą wykonać minimum
jeden zwrot pod dowolnym kątem). Każdy powinien zapamiętać drogę, którą poruszał się do punktu B, gdyż tą samą
drogą będzie musiał powrócić do punktu wyjściowego (A). Zadania do wykonania będą następujące:

35

a) marsz z punktu A do B,
b) marsz z punktu B do A,
c) marsz z punktu A do B i z B do A,
d) marsz z punktu A do B i z B do A wykonany dwukrotnie bez przerwy.
Zawsze po dojściu do punktu końcowego uczestnicy maszerują rytmicznie w miejscu czekając na zakończenie zadania
przez wszystkich. W drugiej części zabawy uczestnicy zabawy wykonują po kolei te same zadania (a, b, c, d), ale muszą
równocześnie je zacząć i skończyć w tym samym czasie. Żeby tak się stało osoby, które maja dłuższa drogę do pokonania
powinni poruszać się szybciej, a ci, którzy krótszą wolniej. Dlatego też wszyscy uczestnicy zabawy powinni wzajemnie się
obserwować. Po prawidłowym wykonaniu zadania na sygnał prowadzącego wszyscy maszerują do środka pola tworząc
mały kwadrat, a następnie siadają. Prowadzący kładzie na podłożu arkusz papieru, a obok niego różnokolorowe kredki
lub flamastry. Do arkusza podchodzą cztery osoby, wyznaczone przez prowadzącego zabawę (każda z nich siedziała
na innym boku kwadratu – prostokąta). Ich zadaniem będzie narysowanie na arkuszu papieru kredką (flamastrem)
dowolnego koloru trasy jaką się poruszały. Droga powinna być oznaczona linią ciągłą. Każdy, kto skończy rysowanie
swojej drogi wskazują kolejną osobę, która naniesie wybranym przez siebie kolorem przebytą drogę. Gdy wszyscy
narysują na arkuszu papieru swoje drogi powstaje OBRAZ. . Stworzoną pracę możemy przeanalizować, sprawdzając kto
jaka drogę pokonywał, wskazać miejsca, w których dochodziło do spotkań itp. Następnie porównujemy OBRAZ do mapy
– wskazując na podobieństwa (umowne zmniejszenie przestrzeni i symboliczne oznaczanie rzeczywistości np. droga
itp.). Na końcu można wspólnie stworzone dzieło porównać z pracami abstrakcjonistów (np. Paul Klee, Kandinsky, itp.).
BILARDOWE KULE
Cel wychowawczy – współdziałanie z grupą: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, rytmizowanie, szybkość reakcji na bodziec wzrokowy;
Cel dydaktyczny – uczymy się oceniać odległość i podejmować decyzje;
LICZBA OSÓB – dowolna ale nie mniejsza niż 10-12 osób;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (np. André Rieu – Strauss Party albo inne nagranie o charakterze marszowym) lub instrument
perkusyjny;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy ustawiają się na w dowolnych miejscach wyznaczonego pola zabawy, ale tak aby przestrzeń była maksymalnie
zajęta a pomiędzy bawiącymi możliwie maksymalne odstępy (nie powinni stać zbyt blisko siebie, tworzyć skupisk
i pozostawiać wyraźnie wolnych przestrzeni na polu zabawy). W zależności od liczby uczestników zabawę rozpoczyna na
sygnał prowadzącego jedna lub dwie wyznaczone osoby. Poruszając się w rytm muzyki muszą czterema krokami dojść do
wybranej przez siebie osoby, a po dojściu dotykają jej ramienia – przekazują jej ruch i zajmując jej miejsce. Uruchomiona
(dotknięta) osoba zgodnie z rytmem, również czterema krokami podchodzi do kolejnego uczestnika zabawy, przekazując
ruch dalej itd. Wybierając osobę, do której chcemy dojść musimy ocenić wzrokiem odległość, a następnie dostosować
długość wykonywanych kroków. Jeżeli ktoś się źle oceni odległość i w czwartym kroku nie dotrze do wybranej osoby
wraca na miejsce, z którego wyruszył i ponawia próbę kierując się do najbliżej stojącej osoby. W przypadku, gdy do
stojącej osoby, w tym samym momencie, podejdzie dwóch uczestników zabawy i dotknie ją w ramię ruch przekazuje
dalej osoba dotknięta w ramię oraz jedna z osób, które podeszły (ustalamy przed zabawą np. niższa, w grupie mieszanej
dziewczynka lub ta osoba, której pierwsza litera imienia występuje wcześniej w alfabecie itp.). Prowadzący cały czas
obserwuje grupę, uruchamiając kolejnych uczestników zabawy (nie więcej niż czterech). Ważne jest, aby przez cały czas
zabawy ruch uczestników był zgodny z rytmem i tempem podkładu muzycznego.
.

III. ZMYSŁY – WZROK, SŁUCH, DOTYK
Proces optymalizacji funkcjonowania receptorów i analizatorów należy uznać za konieczny w prawidłowym rozwoju
poznawczym, emocjonalnym i psychomotorycznym każdego człowieka. Różnego rodzaju zabawy i gry ruchowe mogą
być doskonałą formą stymulowania i doskonalenia funkcji poszczególnych zmysłów (wzrok, słuch i dotyk), a także
podstawowym sposobem ich diagnozowania. Różnorodność bodźców odbieranych przez zmysły oraz efektywność ich
analizowania decydują nie tylko o jakości i zakresie komunikacji człowieka ze środowiskiem materialnym, społecznym
i przyrodniczym (dialog ze światem zewnętrznym), ale także mają wpływ na budowanie obrazu własnego ciała oraz
komunikację z nim (dialog ze światem wewnętrznym). Dziecko dąży w swoim życiu do zaspokajania różnorodnych
potrzeb. Spośród nich wyodrębnić można również i takie, które są bezpośrednio związane z kształtowaniem się
świadomości cielesnej człowieka. Do najistotniejszych w tym zakresie zaliczamy następujące potrzeby:
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•
•
•
•
•
•

poznania i akceptacji swojego ciała,
odkrywania i poznawania możliwości swojego ciała,
bliskości fizycznej drugiego człowieka,
poczucia własnej energii oraz energii drugiego człowieka,
radości i satysfakcji wynikającej z rozwiązania zadania ruchowego.
rozluźnienia, relaksu i rozładowania napięcia.

Poniżej znajdują się przykładowe zabawy, w których akcent położony jest na doskonalenie zmysłów. Dla ułatwienia zostały
podzielone na trzy grupy: doskonalące percepcje i analizę wzrokową, słuchową i czuciową.

WZROK

LAWINA
Cel wychowawczy – wdrażanie do samooceny: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – doskonalenie percepcji wzrokowej i wyobraźni ruchowej;
Cel dydaktyczny – uczymy się naśladować ruchy;
LICZBA OSÓB – dowolna, ale nie większa niż 12 osób;
PRZYBORY – zbędne (można wykorzystać nośnik dźwięku z nagraniem nadający tempo i rytm);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy stoją, siedzą lub leżą na obwodzie koła twarzą do środka. Każdy z nich odlicza kolejno od jeden do „n” i zapamiętuje swój numer. Zabawę rozpoczyna numer wskazany przez prowadzącego, którego zadaniem jest pokazanie jak
najszybciej prostego, wymyślony przez siebie ruch ciałem lub jego częścią (np. kończyną). Następnie ten sam ruch pokazuje kolejna osoba – działanie przenosi się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. LAWINA kończy się w momencie kiedy
obiegnie całe koło, a wtedy osoba, która rozpoczęła zabawę wymienia dowolną liczbę od 1 do „n” (nie większą niż liczba
uczestników zabawy) wskazując na kolejnego uczestnika, który pokaże swój ruch – gest. Zabawa kończy się gdy wszyscy
po kolei wywołają lawinę. Przy większej liczebności grupy można podzielić ją na dwa lub trzy zespoły bawiące się niezależnie od siebie. Przy wykorzystaniu podkładu muzycznego ruch i jego przechodzenie powinien być dostosowany do rytmu
i tempa nagrania.
LUSTRO
Cel wychowawczy – współdziałanie ruchowe, wdrażanie do samooceny: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – rytmizowanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ekspresja cielesna;
Cel dydaktyczny – dowiadujemy się co oznacza lustrzane odbicie, uczymy się odczytywać rytm i kierunek ruchu wzrokiem,
uspokojenie i koncentracja;
LICZBA OSÓB – dowolna, parzysta;
PRZYBORY – zbędne (można wykorzystać nośnik dźwięku nadający tempo i rytm – nagranie powinno być spokojne i wolne);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy ustawieni parami, twarzami do siebie, w bezpiecznych odległościach pomiędzy sobą i pozostałymi parami (po
wystawieniu ramion w bok i wykonaniu obrotu nie powinni dotykać się nawzajem). Bawiący się ustalają pomiędzy sobą – kto
pokazuje ruch, a kto będzie LUSTREM. Osoba pokazująca stoi w miejscu, a ruchy wykonuje kończynami, tułowiem i głową.
Stara się je wykonywać powoli, tak aby LUSTRO było w stanie je odwzorowywać. Zadaniem LUSTRA jest równoczesne
odtwarzanie widzianych ruchów wykonywanych przez partnera. Na początku ruchy mogą być ograniczone do wybranych
części ciała (np. mimika, tylko ruchy jednej ręki) i wykonywane bardzo powoli. Później można wprowadzać ruchy wolne
i szybkie Pamiętać należy o stałym ustawieniu twarzą do LUSTRA. Po określonym czasie następuje zmiana ról.
LUSTRZANE ODBICIE
Cel wychowawczy – współdziałanie ruchowe, wdrażanie do samooceny: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – rytmizowanie; koordynacja wzrokowo-ruchowa, ekspresja cielesna;
Cel dydaktyczny – dowiadujemy się co oznacza lustrzane odbicie; uczymy się odczytywać rytm i kierunek ruchu wzrokiem,
uspokojenie i koncentracja;
LICZBA OSÓB – dowolna, parzysta;
PRZYBORY – zbędne (można wykorzystać nośnik dźwięku nadający tempo i rytm – nagranie powinno być spokojne i wolne);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy ustawieni w dwóch szeregach parami, twarzami do siebie na środku pola zabawy. Odstęp ( pomiędzy szeregami
i w szeregach ) na odległość wyciągniętych ramion – dotykają się dłońmi. Prowadzący ustala, który szereg rozpoczyna
ruch, a który będzie LUSTRZANYM ODBICIEM. W zabawie poruszać się wolno tylko po linii prostej do tyłu i do przodu.
Rozpoczynający zabawę wykonuje marsz do przodu lub do tyłu, co chwila zmieniając kierunek ruchu (gdy idzie do tyłu
LUSTRZANE ODBICIE posuwa się do przodu, a gdy w odwrotnym kierunku LUSTRZANE ODBICIE idzie do tyłu). Na początku
ruch powinien być wykonywany powoli, tak aby LUSTRZANE ODBICIE było w stanie odwzorowywać ruchy kończyn dolnych
i górnych. LUSTRZANE ODBICIE przez cały czas stara się zachowywać taką sama odległość od partnera, jak na początku
zabawy – musi go cały czas uważnie obserwować. Natomiast partner stara się je zmylić, np. markując ciałem ruch do tyłu, a
przemieszczając się do przodu. Na początku ruchy powinny być wykonywane bardzo powoli. Później można wprowadzać
na przemian ruchy wolne i szybkie Pamiętać należy o stałym ustawieniu twarzą do siebie. Po określonym czasie następuje
zmiana ról. Na końcu zabawy można policzyć, kto w parze popełnił więcej błędów.
W trudniejszej odmianie tej zabawy partnerzy stoją w parze ustawni bokiem do siebie na odległość wyciągniętych ramion.
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Inicjujący ruch może poruszać się do tyłu, do przodu oraz w lewo i w prawo. LUSTRZANE ODBICIE stara się wykonywać
ruchy tymi samymi kończynami co partner. Przestrzeń do zabawy musi być większa, aby zapewnić bezpieczeństwo
i swobodę ruchów wszytkom uczestnikom.
MAGNESY
Cel wychowawczy – rywalizacja: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – szybkość reakcji na bodziec wzrokowy, orientacja przestrzenna;
Cel dydaktyczny – uczymy się odczytywać komunikaty wzrokowe;
LICZBA OSÓB – dowolna ale parzysta;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy dobierają się parami. Ustalamy kto ma numer jeden, a kto dwa. Grający ustawiają się obok siebie na linii w
szeregu – odległość pomiędzy ich barkami wynosić powinna około 50 cm. Jedynka (magnes +) na sygnał rozpoczyna
wykonywanie obrotów (pivot) na nodze zewnętrznej, dalszej od partnera, w różnych kierunkach. Druga osoba (magnes – ) stara się cały czas ustawiać obok niej – bark w bark, tak jak na początku zabawy. “Magnes +”, aby zmylić partnera
może wykonywać zwody ruchami tułowia, ramion, głowy itp. Po wykonaniu każdego obrotu (ruchu) musi zatrzymać się
na moment, dając czas “Magnesowi –” na ustawienie się bark w bark (plus i minus przyciąga się). Po ustalonym czasie następuje zmiana ról.
TUNEL
Cel wychowawczy – współdziałanie z grupą: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, szybkość reagowania na bodźce wzrokowe i czuciowe;
Cel dydaktyczny – utrwalamy kierunki ruchu – w prawo i w lewo;
LICZBA OSÓB – nieparzysta – nie mniejsza niż 13 osób;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Ćwiczący ustawieni w dwóch szeregach, twarzami do siebie, na odległość wyciągniętych lekko w górę ramion, dotykają się dłońmi i tworzą TUNEL (osoby stoją w szeregu bardzo blisko siebie). Osoba bez pary stoi przed wejściem do TUNELU. Na sygnał prowadzącego wbiega do środka TUNELU, a następnie łapie za dwie ręce wybraną osobę (nie może to być
osoba z ostatniej pary) i biegnie z nią do końca tunelu, gdzie razem tworzą jego dalszą część. Osoba, której zabrano partnera
rozpoczyna jak najszybciej bieg w przeciwną stronę tunelu i również przed wybiegnięciem z niego musi zabrać komuś w
identyczny sposób partnera i ustawić się na końcu TUNELU tworząc jego dalszą część. Powstałe w szeregach odstępy pomiędzy stojącymi muszą być natychmiast likwidowane poprzez przesuwanie się par do środka. W zabawie ważna jest szybkość
i rytm działania.
CESARZ, SAMURAJ, TYGRYS
Cel wychowawczy – rywalizacja: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – szybkość reakcji na bodziec wzrokowy,
Cel dydaktyczny – uczymy się odczytywać komunikaty wzrokowe;
LICZBA OSÓB – dowolna ale parzysta;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy dobierają się parami. Ustalamy kto ma numer jeden, a kto dwa. W zabawie występują trzy ruchy CESARZ –
szybkie podniesienie jednej ręki do góry; SAMURAJ – szybki ruch symulujący cięcia mieczem z góry na dół wykonany
dwoma rękami; TYGRYS – szybkie podniesienie dwóch rąk do góry. Na każdy z wykonanych ruchów przez partnera szybko odpowiadamy takim, który zapewnia nam zwycięstwo. W zabawie występują następujące zasady: cesarz wygrywa z
samurajem, samuraj z tygrysem, a tygrys z cesarzem. Grający ustawieni parami twarzą do siebie w bezpiecznych odległościach pomiędzy sobą i pozostałymi parami (po wystawieniu ramion w bok i wykonaniu obrotu nie powinni dotykać
się nawzajem). Bawiący się ustalają pomiędzy sobą kolejność – kto pokazuje ruch, a kto będzie na niego odpowiadał.
Punkt zdobywa ten, kto pokaże ruch postaci silniejszej. Zabawa toczy się na czas lub do ustalonej liczby punktów, po
której następuje zmiana.
W odmianie tej zabawy rywalizują ze sobą dwa zespoły, której pokazują taki sam uzgodniony ruch. Każda pomyłka w
odpowiedzi, to jeden punkt karny dla zespołu. Zespoły na zmianę pokazują uzgodniony w grupie ruch. Wygrywa zespól,
który popełni mniej błędów.
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KTO ZMIENIŁ MIEJSCE?
Cel wychowawczy – wdrażanie do samooceny: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i koncentracja;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – zbędne;

TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy zabawy siadają w określonym przez prowadzącego szyku (dwuszereg, szereg, koło, luźna gromada). Forma organizacyjna powinna być dostosowana do liczebności grupy i wieku uczestników. Wybrana przez prowadzącego osoba
(przy dużej liczbie uczestników mogą to być dwie lub trzy osoby równocześnie) odwraca się tyłem do grupy, zatyka uszy
i zamyka oczy. Dwie (lub więcej w zależności od wieku uczestników) wskazane przez prowadzącego osoby zamieniają się
miejscami. Na sygnał prowadzącego zgadująca osoba odwraca się twarzą do grupy, otwiera oczy i stara się wskazać tych,
którzy zmienili miejsce. Jeżeli nie zgadnie, ponownie odwraca się tyłem do grupy. Przy kolejnym błędzie otrzymuje punkt
karny i zamienia się rolami z kolejnym uczestnikiem zabawy.

SŁUCH
TELEGRAM DO ZAJĄCZKA
Cel wychowawczy – wdrażanie do samooceny: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – szybkość reagowania na bodźce słuchowe i wzrokowe;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i koncentracja;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy stoją, siedzą lub leżą na obwodzie koła twarzą do środka. Każdy z nich odlicza kolejno i zapamiętuje swój numer. Celem zabawy jest szybkie „wysyłanie „ do dowolnego zajączka telegramu o tekście np.: zajączek numer 1 wysyła telegram do zajączka numer 8 . Zajączek wysyłający telegram, wypowiadając tekst, macha dłońmi przyłożonymi do głowy
naśladując ruchy zajęczych uszu. Jego najbliżsi sąsiedzi (z prawej i lewej strony) wykonują w czasie nadawania telegramu
również ruch ale jednym uchem – tym od strony zajączka nadającego telegram. Zajączek, do którego został wysłany telegram natychmiast przesyła go dalej, wykonując wraz ze swoimi sąsiadami te same czynności co poprzednicy. Kto się pomyli zdobywa punkt karny (otrzymuje szarfę). Zabawę prowadzimy np. do 3-4 błędów jednego uczestnika lub na czas.
SZPIEG
Cel wychowawczy – wdrażanie do rywalizacji: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – doskonalenie reakcji na bodziec słuchowy, orientacja przestrzenna, pobudzenie układu
krwionośno-odedechowego;
Cel dydaktyczny – uczymy się szybko podejmować decyzje;
LICZBA OSÓB – dowolna ale nie mniejsza niż 6-8 osób;
PRZYBORY – nośnik dźwięku (np. Music from the Twin Peaks – Audrey’s Dance albo inne nagranie o charakterze marszowym)
lub instrument perkusyjny;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy poruszają się po wyznaczonym terenie w dowolnych kierunkach, zgodnie z rytmem i tempem podkładu muzycznego. Każdy obserwuje dyskretnie wybraną przez siebie osobę z grupy – SZPIEGA, którego będzie chciał złapać. Na
sygnał prowadzącego START, lub po usłyszeniu muzyki, wszyscy poruszają się po wyznaczonym terenie obserwując się
nawzajem. Powinni robić to w taki sposób, aby osoba obserwowana nie zorientowała się kto będzie chciał ją złapać. Na
okrzyk prowadzącego „ŁAP SZPIEGA!” lub w momencie kiedy przestanie grać muzyka, każdy stara się jak najszybciej złapać
(dotknąć) obserwowaną przez siebie osobę (SZPIEGA). Złapany uczestnik zabawy (każdy, kto został dotknięty) zatrzymuje
się w miejscu, nie może nikogo łapać – zostaje SZPIEGIEM. . Przy każdym powtórzeniu zabawy należy zmieniać osobę, którą chcemy złapać.
STRAŻNIK
Cel wychowawczy – wdrażanie do rywalizacji: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie funkcjonowania receptora i analizatora słuchowego,
szybkość reagowania na bodźce słuchowe;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i odprężenie organizmu, odkrywamy znaczenie słuchu i dotyku w orientacji przestrzennej;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – dowolny nieduży przedmiot (np. kamyk, woreczek, szarfa, but itp.);
TEREN – sala sportowa lub równy teren otwarty.
Osoby biorące udział w zabawie dobierają się parami. Pary rozchodzą się po terenie przeznaczonym do zabawy i ustawiają się
tak aby sobie nie przeszkadzać. Jedna osoba z pary zostaje STRAŻNIKIEM, siada w
siadzie rozkrocznym i kładzie przed sobą przedmiot, który ma pilnować, a następnie zamyka oczy. Druga osoba stoi w odległości około 3 metrów od strażnika i gdy
ten zamknie oczy rozpoczyna próbę odebrania strażnikowi pilnowanego przedmiotu – krąży dookoła wartownika i próbuje podejść do niego z dowolnej strony
(od tyłu, z boku lub z przodu). W zabawie nie wolno się odzywać. Strażnik nasłuchuje trzymając ręce na kolanach. Gdy usłyszy, że ktoś się zbliża do skarbu ręką
wskazuje kierunek, z którego nadchodzi intruz. Jeżeli wskaże dokładnie miejsce, w którym znajduje się intruz ten musi odejść
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i na nowo podjąć próbę. STRAŻNIK ma również prawo dotknąć ręką intruza o ile usłyszy lub wyczuje, że ten znajduje się w
pobliżu. Zmiana ról następuje w następujących sytuacjach: STRAŻNIK dotknie intruza, intruz zabierze skarb lub upłynie czas
wyznaczony na zadanie.
NIETOPERZ i ĆMA
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do partnera: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie percepcji słuchowej, określanie kierunku skąd dochodzi
dźwięk;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i odprężenie organizmu, odkrywamy znaczenie słuchu w orientacji przestrzennej;
LICZBA OSÓB – parzysta;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy dobierają się parami. Jedna z nich będzie ĆMĄ, a druga NIETOPERZEM. Ustalają pomiędzy sobą jaki sygnał
dźwiękowy będzie wydawała ĆMA (np. wypowiada imię nietoperza itp.). NIETOPERZ stoi w miejscu z zamkniętymi
oczami, ale gdy usłyszy dźwięki wydawane przez ĆMĘ powoli przemieszczać się w jej kierunku. Gdy nietoperz jest już
blisko, ćma przestaje wydawać dźwięki i cichutko odchodzi w inne miejsce. Gdy NIETOPERZ nic nie słyszy zatrzymuje się
i ponownie zaczyna nasłuchiwać. Rusza, gdy ponownie usłyszy wdzięk ćmy. ĆMA jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo
NIETOPERZA. Przy większej liczbie uczestników konieczne jest zróżnicowanie używanych sygnałów i zachowanie
bezpiecznych odstępów pomiędzy parami. Po ustalonym czasie następuje zmiana ról.
LOLEK i BOLEK
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce słuchowe i czuciowe; doskonalenie
komunikacji z własnym ciałem;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i odprężenie organizmu, odkrywamy znaczenie słuchu i dotyku w orientacji przestrzennej;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub równy teren otwarty.
Jeden z uczestników, wyznaczony przez prowadzącego, zostaje LOLKIEM. Pozostałe osoby poruszają się powoli po wyznaczonym terenie z zamkniętymi oczami – ich zadaniem jest odnalezienie
LOLKA. W tym celu każdej napotkanej i dotkniętej osobie zadają pytanie: LOLEK? Kto nie jest LOLKIEM odpowiada „nie – BOLEK”, dotknięty LOLEK milczy.
Kto go odnalazł otwiera oczy i zostaje również LOLKIEM (w czasie trwania zabawy liczba Lolków stale się powiększa). LOLEK, a później wszyscy, którzy nim
zostali poruszają się po obwodzie koła przechodząc od czasu do czasu przez
grupę znajdującą się wewnątrz koła.

CZUCIE CIAŁA (KOMUNIKACJA Z CIAŁEM)

40

WIATEREK
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do partnera: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – uspokojenie i odprężenie organizmu, pobudzenie receptorów skórnych, doskonalenie
komunikacji z własnym ciałem, doskonalenie zmysłu dotyku;
Cel dydaktyczny – rozwijanie kreatywności ruchowej i wyobraźni;
LICZBA OSÓB – dowolna, parzysta;
PRZYBORY – zbędne (w terenie można wykorzystać źdźbła trawy, liście itp.);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Dzieci ustawione na dwóch obwodach koła, jedno za drugim twarzami do środka. Pomiędzy uczestnikami znajdującymi się na
jednym obwodzie koła odstępy na odległość ramion wystawionych w bok. Uczestnicy zabawy znajdujący się w wewnętrznym
kręgu siedzą na podłożu z zamkniętymi oczami. Stojący za nim partner opowiada wymyśloną historię wykonując przy tym różnego rodzaju czynności pobudzające funkcjonowanie zmysłów siedzącej osoby. Przykładowe opowiadanie i czynności: wyobraź sobie, że siedzisz na zielonej łące, nagle poczułeś na twarzy lekki podmuch wiatru – wachluje dłońmi w pobliżu twarzy; po chwili
wiatr przestał wiatr, a z nieba zaczęły spadać krople deszczu – dotyka delikatnie palcami wskazującymi twarzy, włosów i ramion
imitując dotyk spadających kropli deszczu; deszcz przestał padać, a po twojej twarzy spływają krople wody – delikatnie i powoli
przesuwa zygzakowatym ruchem palec od czoła w kierunku brody (nie dotykamy gałek oczu ani ust); zza chmury wychyliło się
słońce i odczuwasz na barkach i twarzy jego ciepłe promienie – szybko pocieramy dłoń o dłoń, a następnie przykładamy rozgrzane dłonie do braków, ponownie rozgrzewamy dłonie, a następnie zbliżamy je na jak najmniejszą odległość do uszu, a później
twarzy osoby siedzącej nie dotykając ich; poczułeś(łaś) jak po twoich plecach wędruje duży pająk, a kiedy doszedł do twojego ramienia ruchem barku strząsnąłeś(łas) go na ziemię – ruchami dłoni i palców naśladujemy poruszanie się pająka, który powoli porusza się od dolnej części pleców w kierunku dowolnego ramienia itd. Po upływie wyznaczonego czasu następuje zamiana.

MALARZ
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do partnera: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – pobudzenie receptorów skórnych, doskonalenie komunikacji z własnym ciałem, doskonalenie
zmysłu dotyku;
Cel dydaktyczny – odkrywanie wrażliwości różnych części ciała na bodźce czuciowe, uspokojenie i odprężenie organizmu,
rozwijanie wyobraźni;
LICZBA OSÓB – dowolna, parzysta;
PRZYBORY – kawałek waty lub patyczek kosmetyczny, a w terenie źdźbło trawy;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Osoby biorące udział w zabawie dobierają się parami. Jedna z nich jest MALARZEM, a druga OBRAZEM. MALARZ patyczkiem kosmetycznym (watką lub źdźbłem trawy) rysuje po twarzy partnera, który siedzi z wyprostowanymi lub skrzyżowanymi kończynami dolnymi, podpierając się dwoma rękami. OBRAZ ma zamknięte oczy. MALARZ rozpoczyna od zaznaczenia owalu twarzy, później rysuje oczy, brwi, usta i inne szczegóły twarzy (obrysowujemy tylko zewnętrzne zarysy oczu
i ust!). Ruchy „pędzla” powinny być zróżnicowane: delikatne i mocne, wolne i szybkie, przerywane i ciągłe. Można malować
inne części ciała (np. stopę, przedramię lub dłoń). Po ustalonym czasie lub po wykonaniu obrazu następuje zmiana. Gdy powstaną już dwa obrazy partnerzy wymieniają się spostrzeżeniami odnośnie swoich odczuć i wrażeń. Do malowania można
stosować jeden lub więcej przyborów.
KOMAR
Cel wychowawczy – wdrażanie do samooceny: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – odkrywanie wrażliwości różnych części ciała na bodźce czuciowe, porównywanie bodźców i wrażeń, uspokojenie;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i koncentracja;
LICZBA OSÓB – dowolna, parzysta;
PRZYBORY – dla każdego uczestnika jeden lub dwa kawałki waty lub patyczki kosmetyczne, a w terenie źdźbła trawy;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Osoby biorące udział w zabawie dobierają się parami. Siadają na obwodzie koła (jeden za drugim). Siedzący z przodu
zamyka oczy, a znajdujący się z tyłu rozpoczyna naśladowanie dźwiękiem lotu KOMARA (bzyczenie). Następnie KOMAR
„ląduje” na wybranej części ciała partnera – delikatnie, jednokrotnie dotykamy patyczkiem kosmetycznym części ciała. Siedzący z zamkniętymi oczami musi powiedzieć na jakiej części ciała wylądował KOMAR (musi dokładne określić miejsce np.
lewe kolano). Po każdej odpowiedzi uzyskuje informacje od KOMARA czy odpowiedział prawidłowo. W wersji trudniejszej
latają dwa KOMARY, które równocześnie lądują na ciele w różnych miejscach (np. dłoń i szyja) lub blisko siebie. Należy wtedy odgadnąć, czy usiadły na naszym ciele dwa, czy jeden KOMAR oraz powiedzieć na jakich miejscach ciała. Po ustalonym
czasie (lub liczbie dotknięć) następuje zmiana ról. Na końcu uczestnicy opisują sobie swoje wrażenia i odczucia, porównują
wrażliwość na dotyk poszczególnych części swojego ciała.
UPARTA MUCHA
Cel wychowawczy – wdrażanie do samooceny: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – doskonalenie komunikacji i kontroli ruchów ciała, porównywanie bodźców i wrażeń;
Cel dydaktyczny – odkrywanie uwarunkowań związanych ze sterowaniem ruchami kończyn, uspokojenie i koncentracja;
LICZBA OSÓB – dowolna, parzysta;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Osoby biorące udział w zabawie dobierają się parami. Każda para znajduje na terenie zabawy miejsce dla siebie, tak aby
nie znajdować się w bliskiej odległości od pozostałych par (minimum półtora metra odstępów). Jedna z osób kładzie się
na plecach i zamyka oczy. Nogi i ręce lekko odchylone od osi ciała. Druga osoba wciela się w rolę UPARTEJ MUCHY. Jej zadaniem jest dotykanie kończyn osoby leżącej w dowolnej kolejności. Po każdym dotknięciu leżąca osoba lekko potrząsa
kończyną, którą dotknęła mucha. Następnie pojawiają się dwie UPARTE MUCHY – równocześnie dotykamy dwóch kończyn
osoby leżącej np. dwie nogi, ręka i noga po tej samej stronie ciała lub prawa ręka i lewa noga itd. Za każdym razem leżący
musi poruszyć tylko tą (tymi) kończyną (kończynami), na której (których) „usiadła” MUCHA (muchy). Po ustalonym czasie
(lub liczbie dotknięć) następuje zmiana ról. Na końcu uczestnicy omawiają swoje wrażenia i odczucia.
PRZEWODNIK
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do partnera: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, reagowanie na bodźce czuciowe, różnicowanie ruchów;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i odprężenie organizmu, poznajemy znaczenie komunikacji czuciowej oraz słuchu;
LICZBA OSÓB – parzysta;
PRZYBORY – gazety (jedna strona na parę);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Ćwiczący ustawieni w parach twarzami do siebie. Trzymają lekko rogi gazety (palcami wskazującymi i kciukami) – ręce wyprostowane w stawach łokciowych. Jeden z ćwiczących zamyka oczy, a drugi wciela się w role przewodnika i rozpoczyna
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prowadzenie kolegi. Ruchy powinny być płynne i nie za szybkie (tak aby nie wyrwać gazety z dłoni prowadzonego ). Poruszający się z zamkniętymi oczami stara się dostosować swoje zachowanie ruchowe do sygnałów przesyłanych przez
PRZEWODNIKA. Po pewnym czasie następuje zmiana prowadzących. W czasie
zabawy powinna być idealna cisza.
POCIĄG
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – reagowanie na bodźce czuciowe, różnicowanie ruchów, orientacja przestrzenna;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i odprężenie organizmu, poznajemy znaczenie komunikacji czuciowej, różnicowanie
ruchów;
LICZBA OSÓB – dowolna, podzielna przez 3 lub 4;
PRZYBORY – gazety (3 strony na zespół czteroosobowy), nośnik dźwięku (muzyka imitująca odgłosy jadącego pociągu);
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na zespoły – minimalna liczba osób w zespole
3, a maksymalna 5. Zespoły ustawiają się w rzędzie tworząc POCIĄGI. Pierwsza osoba każdego rzędu jest lokomotywą, a pozostałe wagonami. Lokomotywa i wagony
połączone są ze sobą za pomocą gazety (trzymamy jedną ręką róg gazety – palcem
wskazującym i kciukiem, to samo robi partner stojący za nami). Na sygnał prowadzącego wszystkie POCIĄGI ruszają w podróż, poruszając się w dowolnych kierunkach,
tak aby nie doszło pomiędzy nimi do kolizji. Maszynista (osoba prowadząca pociąg) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
i musi poruszać się z taką prędkością aby nie zgubić żadnego wagonu (gazety pomiędzy wagonami powinny być stale napięte). Na okrzyk prowadzącego zabawę „tunel !” wszystkie wagony zamykają oczy. Na hasło „koniec tunelu” wagony otwierają oczy, pociąg zatrzymuje się, a lokomotywa (prowadzący pociąg) odłącza się od wagonów i przechodzi na koniec zespołu (zabiera ze sobą gazetę łączącą go z pierwszym wagonem). Lokomotywą zostaje następna osoba w zespole. Pociąg rusza,
gdy cały skład jest połączony ze sobą gazetami. Zabawa kończy się gdy każdy był lokomotywą.
RYDWAN
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce słuchowe i czuciowe, pobudzenie
układu krwionośno-odedechowego;
Cel dydaktyczny – poznajemy znaczenie zmysłu wzroku i słuchu w orientacji przestrzennej;
LICZBA OSÓB – podzielna przez trzy;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły trzyosobowe. W każdym zespole ustalamy
kto otrzymuje numer 1, 2 i 3. Członkowie zespołu powinni być mniej więcej podobnego wzrostu. Na sygnał osoby prowadzącej jedynka staje ze skrzyżowanymi rekami
na wysokości klatki piersiowej i zamyka oczy. Dwójka i trójka stają po prawej i lewej
stronie jedynki, podaja sobie ręce (jedynka znajduje się w środku) i tworzą RYDWAN.
Trzymający się za ręce rozpoczynają marsz, prowadząc jedynkę twarzą do kierunku
ruchu, a potem przechodzą do truchtu. Co pewien czas zmieniają kierunek np. w prawo, w tył, w przód i w lewo. Po ustalonym czasie następuje zmiana, zabawa kończy się gdy wszyscy byli w środku. Ważne jest aby osoby tworzące RYDWAN zdawały sobie sprawę, ze ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby znajdującej się w środku.
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NOC
Cel wychowawczy – rozwijanie zaufania do grupy: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce słuchowe i czuciowe, doskonalenie
komunikacji z własnym ciałem;
Cel dydaktyczny – uspokojenie i odprężenie organizmu, odkrywamy znaczenie słuchu w orientacji przestrzennej;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – zbędne;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Każdy z uczestników wybiera sobie dowolne miejsce znajdujące się na obszarze wyznaczonym przez prowadzącego, tak aby
pomiędzy ćwiczącymi były co najmniej 2-3 metrowe odstępy. Wszyscy ściągają obuwie i wybierają sobie punkt (miejsce), do
którego pójdą z zamkniętymi oczami (w zależności od wieku biorących udział w zabawie ustalamy minimalną i maksymalną
odległość do pokonania). Na sygnał wszyscy równocześnie rozpoczynają wolny marsz do wybranego celu. Każdy kto uzna,
że doszedł do zaplanowanego punktu zatrzymuje się i otwiera oczy - kontrolując czy udało mu się osiągnąć wyznaczony
punkt. Następnie na sygnał prowadzącego wszyscy równocześnie wracają z zamkniętymi oczami do miejsca, z którego
rozpoczęli wędrówkę. Zabawa powinna być przeprowadzona w absolutnej ciszy, a wszyscy, którzy spotkają się w czasie
marszu mogą dotykać swoich dłoni oraz rąk – nie komunikując się werbalnie – starają się domyślić z kim się spotkali.

IV. GRY i ZABAWY RUCHOWE Z PIŁKĄ
Zbyt szybkie wprowadzenie rywalizacji opartej o grę ruchową (prostą, złożoną, przejściową, specjalistyczną lub drużynową)
może wpłynąć niekorzystnie na kształtowanie się prawidłowych stosunków interpersonalnych w grupie (np. współpraca,
współdziałanie, samoocena i ocena uczestników) oraz utrudnić dziecku rozpoznanie, zrozumienie oraz przyjęcie
chronionych wartości ludzkich (m.in. wartości witalne, fizyczne i biologiczne), tak ważnych w szkolnym wychowaniu
fizycznym. Dlatego też, gry drużynowe rzutno-chwytne z piłką powinny być wprowadzane dopiero wtedy, gdy dzieci
nauczą się chwytać, podawać i rzucać. Rzutów, podań i chwytów nauczamy jednocześnie (akcentując nauczany element
pamiętamy o pozostałych). Podobnie postępujemy z grami kopnymi, w których najpierw musimy nauczyć przyjęć i podań,
prowadzeń piłki i strzałów zanim przejdziemy do gier drużynowych. Przed wprowadzeniem gier z piłką musimy zastosować
ćwiczenia nauczające w formie ścisłej, później zabawy w czasie których dzieci będą doskonaliły opanowane umiejętności
ruchowe. Na samym końcu wprowadzamy gry, w których wystąpi rywalizacja zespołowa. Nauczając zabaw i gier z użyciem
piłek należy pamiętać, że trudność ćwiczeń, zabaw i gier z piłką zależy od:
• koordynacyjnej trudności gry (wielkość przyboru, czas kontaktu z nim i sposób poruszania się z piłką),
• kondycyjnej trudności gry (czas trwania i rodzaj wydatku energetycznego),
• rodzaju kontaktu z przeciwnikiem występującego w grze (pośredni i bezpośredni).
Dlatego też należy zawsze stosować się do następujących wskazówek metodycznych (M. Bondarowicz 1986).
I. Wielkość i ciężar piłki (przyboru) zawsze należy dostosować do zadania (cel zabawy lub gry) i możliwości uczestników
(technika).
a) Rzut – czym mniejszy przybór (piłka) tym łatwiej utrzymać go w dłoni i nauczać rzutów na odległość oraz do celu.
Stopniowanie przyborów przy rzutach na odległość i do celu przebiega następująco:
• woreczki,
• małe szmaciane lub gumowe piłeczki,
• piłeczki tenisowe, palantowe,
• mini piłki ręczne,
• piłki ręczne,
• mini piłki do koszykówki,
• piłki do siatkówki,
• piłki do koszykówki
b) Chwyt – czym większa średnica przyboru (piłki), wolniejszy lot i mniejszy ciężar, tym łatwiej nauczać chwytu i podania.
Stopniowanie przyborów przy podaniach i chwytach przebiega następująco:
• balony,
• dętki,
• piłki plażowe,
• piłki z gąbki lub z pianki pu,
• lekkie i miękkie piłki gumowe (softball) średniej wielkości,
• piłki do siatkówki,
• piłki do piłki nożnej,
• piłki do koszykówki
II. Metodyka nauczania rzutu na odległość.
Ze względów bezpieczeństwa nauczanie rzutów na odległość powinno odbywać
się w terenie otwartym. Przed rozpoczęciem rzutów należy ustalić linię, której nie
wolno przekraczać przy rzutach oraz komendy, po których następują rzuty i zbieranie rzuconych przyborów. Nauczanie powinno przebiegać w następującej kolejności:
• Rzuty swobodne – każde dziecko posiada przybór, przy wykonywaniu rzutów
sprawdzamy pozycję – prawa ręka rzuca, lewa noga z przodu lub odwrotnie
oraz chwyt piłki (przyboru);
Przykładowe rozwiązania:
a) Swobodne podrzuty w górę i chwyt oburącz lub jednorącz

b) Rzuty o ścianę – indywidualne rzuty w kierunku ściany lub na zmianę
z partnerem
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• Rzuty ponad przeszkodą – zawieszony sznurek lub siatka albo narysowana
linia na ścianie zmusza do nadania właściwego kąta wyrzutu piłki;

• Rzuty na odległość – na początku bez rywalizacji, a później z rywalizacją;

• Rzuty na odległość z chwytem – ćwiczenia w parach, w miarę nabierania
wprawy stopniowo zwiększamy odległości. Ze względu na bezpieczeństwo
należy pamiętać o odstępach pomiędzy ćwiczącymi parami.

III. Metodyka nauczania rzutu do celu.
Nauczanie rozpoczynamy od rzutów do celów nieruchomych, a po opanowaniu techniki rzutu przechodzimy do rzutów
do celów ruchomych.
a) Nauczanie rzutów do celu nieruchomego powinno przebiegać w następującej kolejności:

• cel duży umieszczony na wysokości wzroku,

• cel zmniejszony i obniżony, poniżej linii wzroku,

• cel umieszczony powyżej linii wzroku,

b) Nauczanie rzutów do celu ruchomego powinno przebiegać w następującej kolejności:
• celowanie do przyborów toczących się – np. piłki, krążki, obręcz
gimnastyczna itp.

• celowanie nawzajem do siebie – po opanowaniu umiejętności uników,
podskoków i chwytów np. gry drużynowe: skuwany w kole, dwa ognie itp.
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IV. Metodyka nauczania podania (rzutu) i chwytu przebiega w następującej kolejności:
• oswojenie się z przyborem – dowolne zabawy i proste ćwiczenia z piłką dzięki którym uczeń zapoznaje się z jej
ciężarem, sprężystością, zachowaniem w locie itp. (toczenia, odbicia,
kozłowanie, podrzuty i chwyty itp.);

• podania z rąk do rąk
ZABAWA PIŁKA GONI PIŁKĘ
Cel wychowawczy – współdziałanie i współpraca: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania
na bodźce wzrokowe i czuciowe, doskonalenie komunikacji z własnym
ciałem;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań i chwytów piłki;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – dwie piłki;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Uczniowie ustawieni na obwodzie koła w niewielkich odstępach umożliwiających przekazanie piłki z rąk do rąk (mogą siedzieć lub stać). Dwóch uczniów stojących naprzeciwko siebie (na dwóch końcach średnicy przecinającej koło) otrzymuje
piłki. Prowadzący określa kierunek, w którym będą krążyć piłki oraz wskazuje, która piłka „ucieka”, a która „goni”. Piłka musi
być przekazywana z rąk do rąk i nie może ominąć żadnego uczestnika. Na sygnał rozpoczyna się pościg. Po określonym
czasie następuje zmiana. Uatrakcyjnieniem zabawy może być wprowadzenie sygnału, po którym natychmiast zmienia się
kierunek – piłka „uciekająca” staje się piłka „goniącą”.
Zabawę można zmienić w grę dzieląc grupę na 2 zespoły, które ustawiają się na obwodzie (co drugi zawodnik należy do
tego samego zespołu). Za dogonienie piłki przeciwników zespół otrzymuje 3 punkty, a za zgubienie piłki traci jeden punkt.
Grę toczy się na czas lub na określoną liczbę powtórzeń.
GRA WYŚCIG PIŁEK
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizacja: my – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce wzrokowe i czuciowe, szybkość
pojedynczego ruchu;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań i chwytów piłki;
LICZBA OSÓB – dowolna (najlepiej jak podzielna przez 3 lub 4);
PRZYBORY – tyle piłek ile zespołów;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Grupa podzielona na 3 – 4 zespoły 5 – 6 osobowe ustawione w rzędach, pomiędzy którymi są dwumetrowe odstępy. W
zespołach zawodnicy ustawieni jeden za drugim na odległość wyciągniętych ramion (mogą siedzieć lub stać). Osoby będące na początku każdego rzędu trzymają piłki. Prowadzący określa sygnał, po którym rozpoczyna się wyścig. Celem gry
jest jak najszybsze przekazywanie piłki z rąk do rąk prawą stroną do ostatniego zawodnika w zespole, a następnie powrót
piłki w taki sam sposób lewą stroną do zawodnika stojącego na początku. Wygrywa zespół, który popełni mniej błędów
i wykonana zadanie najszybciej. Punkty karne zespół otrzymuje za zgubienie piłki (1 punkt), ominięcie jednego zawodnika (4 punkty). Dla urozmaicenia można zmienić sposób podawania piłki: np. nad głowami, dołem – pomiędzy nogami, z
obrotem na jednej nodze (pivot) itp.
• podania i chwyty ze stopniowym zwiększaniem odległości
ZABAWA SZKOŁA PIŁEK
Cel wychowawczy – rywalizacja: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce wzrokowe, szybkość pojedynczego
ruchu;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań i chwytów piłki oburącz i jednorącz;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – tyle piłek ile zespołów;
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TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Grupa ustawiona na obwodzie koła (jeżeli jest liczniejsza niż 10 osób tworzymy dwa zespoły). Odstępy pomiędzy stojącymi na odległość wyciągniętych ramion. Wszyscy uczestnicy otrzymują numery od 1 do „n”. Numer 1 staje z piłką w środku
koła. Na sygnał prowadzącego rozpoczyna podawanie piłki do kolejnych numerów (określoną wcześniej techniką: jednorącz lub oburącz). Każdy po złapaniu piłki podaje ją z powrotem do zawodnika będącego w środku koła. Kto bezbłędnie
złapie i poda piłkę robi krok do tyłu, kto popełni błąd robi krok do przodu. Każdy kto popełni błąd będąc w środku lub
na obwodzie koła otrzymuje punkt karny. Po wykonaniu całej rundy podań zawodnik numer 1 zamienia się miejscami z
zawodnikiem numer 2, który powtarza to samo zadanie. Zabawa kończy się, gdy wszyscy byli w środku. Na końcu sprawdzamy, kto popełnił najmniej błędów.
GRA PIŁKA DO KAPITANA
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizacja: my – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce wzrokowe i czuciowe, szybkość
pojedynczego ruchu;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań i chwytów piłki;
LICZBA OSÓB – dowolna (najlepiej jak podzielna przez 3 lub 4);
PRZYBORY – tyle piłek ile zespołów;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Grupa podzielona na 3 – 4 zespoły 5 – 6 osobowe ustawione w rzędach, pomiędzy którymi są dwumetrowe odstępy. W zespołach zawodnicy stoją jeden za
drugim na odległość wyciągniętych ramion. Każdy w zespole otrzymuje numer
od 1 do „n”. Naprzeciwko zespołu w odległości 2 lub więcej metrów (w zależności od poziomu sprawności grupy) ustawiony kapitan, który trzyma piłkę. Prowadzący określa technikę jaką będzie podawana piłka oraz sygnał, po którym
rozpoczyna się gra. Celem gry jest jak najszybsze podawanie piłki przez kapitana do kolejnych graczy w zespole. Każdy kto złapał i odrzucił piłkę do swojego kapitana siada na podłodze. Ostatni zawodnik w zespole po odrzuceniu piłki do kapitana biegnie po prawej stronie rzędu na początek grupy. Kiedy stanie na
jej czele wszyscy znowu wstają i wykonują takie same czynności jak poprzednio. Gra kończy się, gdy znowu na początku
grupy stanie zawodnik oznaczony numerem 1. Wtedy można zmienić kapitana i kontynuować grę dalej. W każdej rundzie
wygrywa zespół, który popełni mniej błędów i wykona zadanie szybciej.
•

podania toczeniem

ZABAWA ZŁAP PIŁKĘ
Cel wychowawczy – rywalizacja: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce wzrokowe, szybkość
lokomocyjna;
Cel dydaktyczny – doskonalenie umiejętności chwytu i podnoszenia piłki z podłoża;
LICZBA OSÓB – dowolna ale parzysta;
PRZYBORY – piłka na każdą parę;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Bawiący się podzieleni na zespoły dwuosobowe. Jeden z nich staje za plecami partnera z piłką w
odległości 1-2 metrów, drugi staje w rozkroku. W dowolnym momencie uczestnik zabawy będący
w posiadaniu piłki toczy ją po ziemi w przód pomiędzy nogami stojącego partnera. Partner stara
się jak najszybciej dogonić piłkę i podnieść ją z ziemi. Po wykonaniu zadania następuje zmiana ról.
Należy pamiętać o tym żeby piłka nie była toczona za mocno i o odstępach pomiędzy ćwiczącymi
parami (w sali sportowej ustawiamy wszystkich goniących piłkę na jednej linii).
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GRA POCZTA
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizacja: my – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie reagowania na bodźce wzrokowe i czuciowe, szybkość
pojedynczego ruchu;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań piłki toczeniem
i chwytów piłki z podłoża;
LICZBA OSÓB – dowolna (najlepiej jak podzielna przez 2 lub 4);
PRZYBORY – tyle piłek ile zespołów;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Dzielimy grupę na dwa - trzy zespoły. Każdy rywalizujący zespół ustawiony w
dwóch szeregach (siedzą lub stoją) zwróconych twarzami do siebie (w zespole
powinno być nie więcej niż 8, a nie mniej niż 6 osób – szeregi oddalone od siebie na odległość około 2 – 4 metrów). W jednym szeregu ustawieni są zawodni-

cy 1, 3, 5, itd. a w drugim 2, 4, 6. Zawodnik numer 1 ustawiony jest naprzeciwko numeru 2, zawodnik 3 naprzeciwko numeru
4 itd. Na sygnał „start” zawodnik numer 1 podaje piłkę toczeniem do zawodnika numer 2, ten po złapaniu toczy piłkę do
numeru 3 itd. wyścig kończy się gdy piłka ponownie wróci do zawodnika numer 1. Wygrywa zespół który popełni mniej
błędów (za każde zgubienie piłki lub nieprawidłowe podanie zespół zdobywa punkt karny) i skończy szybciej.
•

podania i chwyty w marszu i w biegu

ZABAWA SPACER Z PIŁKĄ
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizowanie: ja – ty;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie szybkości reagowania na bodźce wzrokowe;
Cel dydaktyczny – doskonalenie umiejętności chwytu i podania piłki w marszu i w biegu;
LICZBA OSÓB – dowolna ale parzysta;
PRZYBORY – piłka na każdą parę;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Bawiący się podzieleni na zespoły dwuosobowe. Jeden z nich trzyma piłkę. Na sygnał prowadzącego pary rozpoczynają wędrówkę po wyznaczonej przestrzeni podając piłkę pomiędzy sobą określoną techniką. Z piłka nie można wykonać więcej niż 3 kroki. Na sygnał
prowadzącego bawiący z marszu przechodzą do truchtu podając cały czas piłkę pomiędzy
sobą. Należy pamiętać o tym, aby piłka była podawana ustaloną techniką (oburącz lub jednorącz). Zawodnicy rywalizują w parach – liczą kto z nich popełni mniej błędów przy podaniach i chwytach.
ZABAWA POLOWANIE NA ZAJĄCE
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizowanie: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie szybkości reagowania na bodźce wzrokowe, szybkość
lokomocyjna;
Cel dydaktyczny – doskonalenie umiejętności chwytu i podania piłki w marszu i w biegu oraz rzutu do celu ruchomego;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – piłka z gąbki lub z pianki pu;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Z grupy wybieramy dwóch MYŚLIWYCH, którzy otrzymują piłkę. MYŚLIWYCH oznaczamy szarfami. Ich zadaniem jest „polowanie” przy pomocy piłki na pozostałych uczestników zabawy – ZAJĄCE. MYŚLIWY będący w posiadaniu piłki nie może z
nią się poruszać – może podać piłkę do innego MYŚLIWEGO lub rzucić w ZAJĄCA. Każdy trafiony piłką (lub dotknięty) ZAJĄC zamienia się w MYSLIWEGO (zakłada szarfę). ZAJĄCE mogą uciekać po całym terenie. Zabawa kończy się, gdy na polu
pozostają dwa ZAJĄCE, które w nagrodę mogą zostać MYŚLIWYMI rozpoczynając rundę rewanżową.
•

łatwe zabawy i gry rzutno-chwytne

ZABAWA NUMERY
Cel wychowawczy – rywalizacja: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie szybkości reagowania na bodźce słuchowe i wzrokowe;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań i chwytów piłki oburącz lub jednorącz;
LICZBA OSÓB – dowolna ale nie mniejsza niż 5;
PRZYBORY – tyle piłek ile zespołów;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Grupa podzielona na 3 – 4 zespoły 5 – 6 osobowe ustawione na obwodach odrębnych kół. Odstępy pomiędzy stojącymi na obwodzie koła na odległość wyciągniętych ramion. Każdy w zespole otrzymuje numer od 1 do „n”. Numer 1 staje z piłką
w środku koła. Na sygnał prowadzącego wyrzuca piłkę pionowo w górę i głośno
wywołuje dowolny numer ze swojego zespołu (np. 5) równocześnie uciekając na
obwód koła. Wywołany zawodnik szybko wbiega do środka koła, łapie piłkę i ponownie ją wyrzuca w górę wywołując kolejny numer. Zabawa toczy się na czas, po
którym sprawdzamy kto popełnił najmniej błędów (błędy: upuszczenie piłki, zbyt
niski wyrzut piłki w górę lub wyrzucenie jej pod złym kątem).
GRA DO TRZECH PODAŃ
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizacja: my – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, różnicowanie ruchów, doskonalenie szybkości reagowania na bodźce
wzrokowe, słuchowe i czuciowe;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań i chwytów piłki w ruchu;
LICZBA OSÓB – dowolna parzysta;
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PRZYBORY – piłka;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Dzielimy grupę na dwa zespoły. Każdy rywalizujący zespół oznaczony szarfami lub znacznikami. Gra toczy się na wyznaczonym terenie, po którym można poruszać się tylko nie będąc w posiadaniu piłki. Celem gry jest wykonanie przez zespół
trzech kolejnych – jedno po drugim – podań, za co otrzymują punkt. Po każdym zdobytym punkcie grę wznawia wyrzutem z autu zespół, który stracił punkt w ostatniej rozgrywce. Zawodnik, który jest w posiadaniu piłki może wykonywać z
piłką obroty w miejscu, ale nie może z nią się poruszać. W momencie kiedy trzyma piłkę jest nietykalny – nie można mu
piłki wybijać, wyrywać, nie można też go popychać i dotykać. Po każdym przewinieniu lub błędzie (np. bieganie z piłka)
piłka jest wprowadzana do gry z najbliższej bocznej linii. Gra toczona jest na czas lub do ustalonej liczby punktów.
•

trudne zabawy i gry rzutno-chwytne

ZABAWA BEREK Z OBROTEM
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizowanie: ja – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, doskonalenie szybkości reagowania na bodźce wzrokowe, szybkość
lokomocyjna;
Cel dydaktyczny – doskonalenie umiejętności podania i chwytu piłki w marszu i w biegu;
LICZBA OSÓB – dowolna;
PRZYBORY – piłka z pianki pu lub piłka gumowa;
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Z grupy wybieramy dwóch goniących, którzy otrzymują piłkę. BERKÓW oznaczamy szarfami i nadajemy im numery 1 i 2. Ich zadaniem jest dotknięcie dłonią któregoś z uciekających uczestników zabawy. Trudność zadania polega na tym, że
liczy się tylko takie dotknięcie, w czasie którego BEREK jest w posiadaniu piłki
(jedną ręka trzyma piłkę, a drugą stara się kogoś dotknąć – może wykonać obrót
na jednej nodze). BEREK będący w posiadaniu piłki nie może z nią się poruszać
– żeby zmienić swoje miejsce musi podać piłkę do drugiego BERKA. Po złapaniu
pierwszego uciekającego BEREK numer 1 zamienia się z nim rolami. Kolejny złapany zmienia się rolą z BERKIEM numer 2
itd. Uciekający nie mogą opuścić pola, każdy kto to uczyni zostaje BERKIEM.
W zespołach, które mają problemy z celnymi podaniami i chwytami zmniejszamy pole zabawy ułatwiając tym samym
złapanie któregoś z uciekających.
GRA ŻYWY KOSZ
Cel wychowawczy – współdziałanie i rywalizacja: my – oni;
Cel psychomotoryczny – orientacja przestrzenna, różnicowanie ruchów, doskonalenie szybkości reagowania na bodźce
wzrokowe, słuchowe i czuciowe;
Cel dydaktyczny – doskonalenie podań i chwytów piłki w ruchu;
LICZBA OSÓB – dowolna parzysta;
PRZYBORY – piłka, dwa materace
TEREN – sala sportowa lub teren otwarty.
Dzielimy grupę na dwa zespoły. Każdy zespół jest oznaczony szarfami lub
znacznikami, a zawodnicy w zespole otrzymują numery od 1 do „n”. Gra
toczy się na wyznaczonym terenie, który podzielony jest linią środkową.
Na każdej połowie, położony jest materace gimnastyczny w odległości co
najmniej 2 metrów od ścian lub innych przeszkód stałych (materace powinny być położone symetrycznie). Numer 1 w każdym zespole staje na
materacu. Grę rozpoczynamy rzutem sędziowskim. Zawodnik, który jest w
posiadaniu piłki nie może z nią się poruszać ale może wykonywać z piłką
obroty w miejscu na jednej nodze (pivot). W momencie kiedy trzyma piłkę
jest nietykalny – nie można mu piłki wybijać, wyrywać, nie można też go
popychać. Po każdym przewinieniu lub błędzie (np. bieganie z piłka) piłka jest wprowadzana do gry z najbliższej bocznej
linii. Punkt zdobywa zespół, który poda górą celnie piłkę do swojego zawodnika stojącego na materacu – ŻYWY KOSZ, a
on po jej złapaniu nie wyjdzie poza materac i nie wypuści piłki. Każde wejście na materac obrońców jest przewinieniem,
które karane jest rzutem wolnym. Ukarany zespół przechodzi za linię środkową, a z niej dowolny zawodnik zespołu poszkodowanego wykonuje podanie do zawodnika będącego na materacu. Jeżeli stojący na materacu złapie piłkę i nie
popełni błędu zespół zdobywa punkt. Po każdym punkcie zmienia się osoba stojąca na materacu w zespole, który punkt
zdobył – np. materac opuszcza numer 1 a na jego miejsce wchodzi numer 2. Zespół, który stracił punkt rozpoczyna grę
od materaca przeciwnika. Gra toczona jest na czas lub do ustalonej liczby punktów.
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