
Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu 
w ramach akcji „Szkoła w Ruchu”  

Obszar nr 1 

 
Temat: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną. Ćwiczenia gimnastyczne 
 
Prowadzące: Małgorzata Szewczun, Wiesława Machlik 
Data:24.03.2014r. 
Miejsce: Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu 
Miejsce realizacji: sala zabaw 
Grupa wiekowa: 6 – latki (grupa integracyjna) 
 
Cele ogólne: 
- ogólne usprawnianie ruchowe dziecka 
- rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych 
- rozwijanie świadomości własnego ciała 
- kształtowanie współpracy ze współćwiczącymi i umiejętności integrowania się, 
- rozwijanie poczucia bezpieczeństwa 
 
Cele szczegółowe (Dziecko…) 
- współdziała w zabawach z innymi poprzez zabawę integrującą grupę 
- umie zachować się bezpiecznie podczas zabawy, ćwiczeń 
- jest aktywne ruchowo 
- doskonali rozwój poprzez wrażenia wzrokowe, dotykowe, ruchowe 
 
Formy pracy:  
- praca w grupie 
 
Metody pracy: 
- słowna (objaśnienia) 
- ćwiczenia praktyczne i zabawy 
 
Środki dydaktyczne: 
- chusta animacyjna 
- płyta CD  
- odtwarzacz CD 
- piłki, zabawki 
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Pląs powitalny – „Rączki dwie, nóżki dwie” – Rymowana gimnastyka dla smyka A. 
Kownacka 



2. Imiona – uczestnicy siedzą wokół chusty, turlają do siebie piłkę, mówiąc swoje imię oraz 
imię osoby, do której piłka jest turlana 

3. Bieganie z chustą – uczestnicy trzymają chustę za uchwyty i biegnąc  po obwodzie koła na 
przemian podnoszą ją i opuszczają ( nauczyciel wydaje komendy - góra, dół ) – zabawę 
uatrakcyjnia wesoła muzyka zachęcająca do rytmicznego biegu – Klanza. 

4. Bilard  – grupa wachluje, na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do otworu znajdującego się 
na środku chusty. 

5. Stań na kolorze – dzieci tańczą w rytm muzyki wokół. Gdy muzyka umilknie stają na 
kolorze podanym przez nauczyciela. Dzieci tańczą do piosenki Wiosna w błękitnej sukience. 

6. Przechodzenie pod chustą na czworakach – dzieci klęczą na jednym kolanie i trzymają 
chustę za wybrany kolor na wysokości pasa.  Na czworakach pod chustą przechodzą dzieci 
przydzielone do określonego koloru. 

7. Worek ze skarbami – dzieci siedzą wokół chusty. W worku znajdują się przedmioty i 
zabawki w kolorach odpowiadających kolorom chusty. Dzieci podaja worek w rytm muzyki. 
Gdy muzyka milknie zadaniem dziecka, które trzyma worek jest wyciagnięcie przedmiotu, 
podanie jego nazwy, koloru, zastosowania i położenie go na polu chusty w tym kolorze. 

8. Sztorm – na chuście leżą lekkie przedmioty (z wcześniejszej zabawy) podczas wachlowania 
nie mogą one spaść z chusty. 

9. Dalej w tany – zabawa taneczna ze śpiewem – dzieci trzymając chustę wykonują układ 
taneczny do utworu: 
Dalej w tany, dalej w tany wszyscy wraz.  
Bo na pląsy, bo na tańce mamy czas. 
Cztery kroki więc do przodu,  
potem cztery w tył 
Hej że ha, hej że ha  
taniec piękny był. 

10. Kolorowa gwiazda – wszyscy leżą na chuście z nogami skierowanymi do środka chusty. 
Jednocześnie wykonują polecenia: 

• turlamy się w prawą stronę dwa razy, turlamy się w lewo, 
• trzymamy się za ręce podnosimy je do góry, kładziemy je za głowę i znowu 

podnosimy do góry (powtarzamy dwa – trzy razy), 
• trzymamy się za ręce podnosimy się i siadamy, 
• trzymamy się za ręce podnosimy się i wstajemy, a następnie kładziemy się, 

• trzymamy się za ręce podnosimy nogi do góry, zaczepiając stopy o stopy sąsiadów – 
siadamy, opuszczając nogi. 

11. Relaksacja – dzieci leżą na chuście w pozycji Dennisona przy dźwiękach muzyki zamykają 
oczy i odpoczywają. 

12. Słońce – do zabawy stają dzieci którym zabawy podobały się. Zadowolone  dzieci zakładają 
opaskę ze słoneczkiem  i podchodzą do chusty. Unoszą naprężoną chustę imitującą słońce. 
Powoli przekazują sobie chustę w prawą stronę i w ten sposób przekazują sobie ciepłe 
promienie słoneczne. 

 
 



 
Relaksacja – leżenie w pozycji Dennisona 

 

 
Zabawa - BILARD 



 
Zabawa – SZTORM 
 

 
Zabawa – BIEGANIE  Z  CHUSTĄ 



 
Zabawa – WOREK ZE SKARBAMI 

 

 
Zabawa – STAŃ NA KOLORZE 



 
Zabawa – PRZECHODZENIE POD CHUSTĄ  

 

 
Zabawa – KOLOROWA GWIAZDA 

 



 
Zabawa – KOLOROWA GWIAZDA 

 
 

 
Zabawa - IMIONA 



 
Zabawa – DALEJ W TANY 

 
 
 

 
Zabawa – WOREK ZE SKARBAMI 


