
 
 

SCENARIUSZ WARSZTATÓW 
 
 

TEMAT  :  Jak spędzać czas wolny z rodzicami- ćwiczenia rozwijające aktywność  
                     ruchową  uczniów. 
 
Miejsce :   Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku 
Termin  :09.11.2004 r. 
Uczestnicy :nauczyciela kształcenia zintegrowanego. 
Prowadzący :Elżbieta Okulus 
Czas trwania : 100 minut 
 
 
CELE WARSZTATÓW: 
 
Cel ogólny : Poznanie sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną. Rozwijanie kontaktów 
                    i porozumiewania się poprzez ćwiczenia ruchowe. 
 
Cele szczegółowe: 
N a u c z y c i e l : 
■ wykorzystuje w pracy z dziećmi różne formy aktywności ruchowej uczniów: dźwiganie, 

wspinanie , pełzanie, czworakowanie, gimnastyka / przyjmowanie pozycji niskich- klęk ; 
siad- prosty, skrzyżny ; leżenie- przodem, tyłem ; pozycji wysokich- stanie /, czynności 
ruchowe z uwzględnieniem muzyki i tańca, 

■  uświadamia uczniom : 
 ► na czym polega odpoczynek czynny i bierny ( umiejętność zdrowego odpoczynku,  
                 zrelaksowania się po pracy umysłowej ) , 
 ► że ruch jest warunkiem zdrowia ( spacery, zabawy ruchowe, taniec, uprawianie  
                 sportu ), 
 ► to uczeń ma wpływ , jak spędza wolny czas, 
 ► poczucie bezpieczeństwa jest wspólnym efektem działań rodziny, grupy, 
 ► na czym polegają wzajemne relacje i komunikacje w domu rodzinnym,  
                grupie rówieśniczej , klasie itp. 
■  wyrabia u uczniów nawyki dbania o sprawność fizyczną, 
■  wyrabia umiejętność organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie 
 
Formy aktywności ruchowej: 
■ dźwiganie 
■ wspinanie 
■ pełzanie 
■ czworakowanie 
■ gimnastyka 
■ różne formy ustawień- rozsypka, koło 
■ przyjmowanie pozycji wyjściowych- wysokich i niskich 
■ czynności ruchowe z uwzględnieniem muzyki i tańca 



Formy pracy: 
■ indywidualna 
■ w grupach dwuosobowych 
■ w większych grupach 
■ zbiorowa 
 
Pomoce : kartki papieru, mazaki, gazety, płyta CD, apaszki lub chusteczki tekstylne. 
 
 
 

PRZEBIEG WARSZTATÓW 
 
 
 

 
►Wizytówki - obecni wypełniają wizytówki i przyklejają do ubrań : 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 

IMI Ę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULUBIONY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 

          ULUBIONY KOLOR      ULUBIONA POTRAWA    ULUBIONE MIEJSCE 
 
 
► Dokończ zdanie podając piłeczkę :,, W czasie wolnym najbardziej lubię......”. 
►,, Życiorys” na literę imienia : Mam na imię Iwona. Lubię indyki, igły i imadła . Mieszkam 
    w Inowrocławiu. Moimi ulubionymi kwiatami są irysy. W wolnym czasie piję Ink ę lub  
    parzę imbir . 
 



 
■ Impulsy ruchowe ( na przerwę w muzyce ) CD 9 
   ► szybko dotknąć wszystkich 4 ścian, 
   ► poklepać się nawzajem po ramionach, 
   ► wszyscy kuleją, podskakują, 
   ► podłoga jest bardzo gorąca, 
   ► podtrzymujemy kogoś na duchu. 
 
■ Zabawa :,, Zemsta różowej pantery ” CD4 
       Każda osoba wyszukuje kogoś , kogo będzie śledzić. Gdy muzyka się urywa, każdy  
     ,,rzuca się ”na swoją ,, ofiarę”. 
 
 
 
 
 
SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNOŚCI 

MUZYCZNEJ wg KONCEPCJI CARLA ORFFA 
 
 
■ Zabawa ,, Czytanie gazety ” CD1 
   ►,,czytanie gazety” w dowolnej pozycji – stojącej, leżącej, siedzącej, 
   ►,,czytanie gazety” kolegi ( na stojąco, na siedząco, leżąc ), 
   ► jednoczesne głośne ,, czytanie gazety” ( każdy swoją ), 
   ►gazeta coś nam zastępuje, do czegoś służy ( jako koc, poduszka, prześcieradło, kapelusz, 
       peleryna, latający dywan ) 
 
■ Zabawa ,, Miotełki”  CD15 

Uczestnicy składają gazetę na pół, drą paski w rytm muzyki, następnie z paseczków 
    robią miotełki i obmiatają siebie, kolegów, podłogę. 
 
■ Zabawa ,, Dla kogo domek ” CD3 
           Dzieci na przerwę w muzyce stają na gazecie - ,, w domku ”- , za każdym razem 
    składając je na pół mówiąc dla kogo domek. 
 
■ Zabawa,, kartka”  – uczestnicy przecinają kartkę formatu A 4 tak, aby mogli przez nią  
    przejść. 
 
■ Zabawa z apaszkami – kręcenie, powiewanie, wachlowanie, rzut w górę – apaszka opada  
   na głowę- itp. 
   ►Indywidualne propozycje w kole nt. : ,, moja chustka zamieniła się w .......... ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU Z WYKORZYSTANIEM METODY            
WERONIKI SHERBORNE 

 
Ćwiczenia indywidualne – poznanie własnego ciała : 
 
■ wyczuwanie brzucha, pleców , pośladków 

►leżenie na plecach, 
►leżenie na brzuchu, 
►ślizganie się w kółko na brzuchu, na plecach, 
►czołganie się na brzuchu do przodu do przodu , z wyciągnięciem i zginaniem na  
    przemian rąk i nóg, 
►czołganie się na plecach do przodu, z wyciągnięciem i zginaniem na przemian rąk i  
    nóg, 

■ wyczuwanie nóg – siedząc ( nogi wyprostowane ) 
►dotykanie palcami stóp podłogi, 
►uderzanie o podłogę piętami, 
►uderzanie o podłogę całą stopą (szybko i wolno). 

■ wyczuwanie twarzy – siedzenie w kole 
►wytrzeszczanie oczu (,,duże” oczy) i mrużenie oczu, 
►zabawne miny.  

■ ćwiczenia na koordynację ruchów : uczestnicy wykonują ruchy naśladując czynności 
      ►nauczyciela słuchając opowiadania : poszła ,, baba” na rynek i kupiła:   
          maszynę do szycia – naśladuje szycie prawą nogą unosząc kolana do góry 
      ►młynek do kawy – miele kawę prawą ręką 
      ►tarę do prania- pierze lewą ręką w górę  i w dół 
      ►fotel bujany- naśladuje bujanie się na fotelu 
      ►zegar z wahadłem – naśladuje ruchy zegara bujając się na boki 
 
UWAGA :  czynności te musza być wykonywane jednocześnie. 
 

 
ĆWICZENIA UŁATWIAJ ĄCE NAWIĄZANIE KONTAKTU I 

WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM I GRUPĄ. 
 

Ćwiczenia w parach: 
 
►siad rozkroczny twarzą do siebie – naprzemienne skłony i leżenie, próby leżenia raz na 
    jednym, raz na drugim boku, 
►siad tyłem, plecami do siebie – pchanie partnera po podłodze plecami, stopami, rękami, 
►przechodzenie w różny sposób przez,, mostek” wykonany przez współćwiczącego ( klęk  
    podparty), 
►,,fotel” – jedno dziecko siada pomiędzy nogami drugiego, jest obejmowane i delikatnie 
    kołysane, 
►siad rozkroczny z oparciem plecami o ścianę- jedno dziecko siada pomiędzy nogami 
   drugiego, na znak nauczyciela następuje zmiana miejsc i ćwiczący przesuwając się po 
   podłodze poszukuje innego ,, fotela”, 
►turlanie kolegi po podłodze, 
 
 



 
Partner ,,aktywny ” i partner ,, bierny 
 Pozycja siedząca :ćwiczący siedzi, opierając się plecami o partnera (nogi ugięte w kolanach): 
►pcha plecami partnera starając się pokonać jego opór ( zmiana ról), 
►pozycja jak wyżej – kładzenie się na przemian plecami na partnera z unoszeniem bioder, 
►pozycja stojąca( tyłem): ćwiczący delikatnie kładzie się na plecach partnera, a ten stara się  
    częściowo przyjąć ten ciężar, 
►pozycja stojąca- partner ,, aktywny”  tyłem do ,, biernego”  : ,, aktywny”   na sygnał ,, już”   
   stara się swobodnie opadać , lecąc do tyłu na stojącego z tyłu partnera ufając, że ów go  
   przytrzyma ; ,, bierny ”  czeka na opadającego w wykroku, 
►,, paczka ”: dziecko zwija się w kłębek, a współćwiczący usiłuje ,,rozwiązać  paczkę”,  
    ciągnąc za nogi i ręce ; ,, paczka ” może zostać uniesiona w górę ( ,, nie rozwiązana” ), co  
    dowodzi dużej koncentracji energii i skupienia na zadaniu. 
 
Ćwiczenia w grupie : 
►grupa tworzy ,, tunel ” – reszta osób czołga się pod tunelem na plecach , brzuchu itp., 
►czterech lub pięciu wykonuje ćwiczących wykonuje klęk podparty w rzędzie , ćwiczący 
    kładzie się na plecach ; rząd kołysze się rytmicznie, np. naśladując fale lub przesuwa się do  
    przodu i do tyłu ( UWAŻAĆ, aby kołysany nie ześlizgnął się  z pleców ). Na zakończenie  
    rząd ostrożnie siada na piętach, a dwóch ostatnich  podtrzymuje ramiona i nogi tego , który  
    zsuwa się na podłogę, 
►6-7- osobowa grupa leży przodem jeden obok drugiego, pierwsza osoba wstaje, czołga się  
    po leżących i kładzie się na końcu ( kilka powtórek ) 
►grupa leży jak wyżej, pierwsza osoba wstaje i turla się na pozostałych na koniec leżących  
    ( każdy po kolei). 
 
ZAKO ŃCZENIE ZAJ ĘĆ : 
 
■ Wszyscy maszerują po obwodzie koła przy akompaniamencie tamburyna, na sygnał  
   zatrzymują się. Podział na grupy odliczając do trzech. Każda grupa otrzymuje po dwie  
   kartki, jedną koloru czarnego, drugą koloru zielonego oraz zdania : 
 
JEM DUŻO SŁODYCZY           NIE ZAŚMIECAM OTOCZENIA        GRAM W PIŁKĘ   
NIE UPRAWIAM ŻADNEGO SPORTU        DBAM O DRZEWKA, KRZEWY I KWIATY           
DUŻO CZASU SPĘDZAM PRZED TELEWIZOREM        NIE WIETRZĘ POKOJU        
   JEM OWOCE                ŁAMIĘ GAŁĄZKI DRZEW     NISZCZĘ ZIELEŃ         
              CZĘSTO WYJEŻDŻAM Z RODZICAMI POZA MIASTO        
 ZACHĘCAM MOICH NAJBLIŻSZYCH  DO WYPOCZYNKU NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU 
 
Po zapoznaniu się z treścią zawarta na kartonikach dzieci mają za zadanie nakleić na kartce 
koloru czarnego te czynności , które według nich nie wpływają na zdrowie, zaś na zielonej te 
czynności , które wpływają na zdrowie człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
P O D S U M O W A N I E 
■  ,, termometr uczuć ”  – zaznacz na termometrze swój nastrój pisząc we właściwym 
miejscu swoje imię. 
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■ Uczestnicy ( rodzice i dzieci ) podsumowują zajęcia i wyciągają wnioski: 
 
,,Wiem ,co to jest czas wolny i co można podczas niego robić ” 
,, Chcę spędzać czas wolny ze swoją rodziną. To zbliża nas do siebie” 
 
 Literatura :  

■ W.Sherborne – ,,Ruch rozwijający dla dzieci”. 
■ E.Drzemicka – ,,Aktywność muzyczna wg. Koncepcji Carla Orffa”. 
■,, Życie Szkoły  - rocznik 2000-2003. 

 
 

 
 

 
 



 


