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Klasy 1c, 1d, 3d 
1. Zabawy ruchowe na nudę 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c 
 

2. Taniec połamaniec 
https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 
 

     3. Zestaw ćwiczeń usprawniających orientację w schemacie własnego 
ciała          i w przestrzeni. 
❏ ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała, na przykład: 

„Pokaż mi prawą (lewą) rękę”, „Chwyć się prawą ręką za lewe 
kolano”; 

❏ ćwiczenia orientacji całego ciała w przestrzeni, na przykład klepanie 
dłońmi o kolana, kręcenie się wokół własnej osi, odpychanie się 
plecami, przeciskanie się przez tunel utworzony z rąk i nóg 
dorosłych; 

❏ chodzenie po narysowanej kredą linii (ścieżce); na wprost ze 
skręcaniem na dany sygnał w prawo i w lewo; 

❏ odgadywanie czynności wyrażonych ruchem; 
❏ oglądanie odbicia swojego ciała w lustrze; 
❏ prostowanie rąk przed siebie, w bok, do góry, w dół; 
❏ poruszanie wskazaną częścią ciała; 
❏ położenia określonego przedmiotu wobec siebie; 
❏ rysowanie oburącz w powietrzu ósemek; 
❏ śpiewanie piosenki „Tu lewą rączkę mam, a tu prawą mam”; 
❏ umieszczanie sylwet zgodnych z określeniami słownymi, np.: nad, 

pod, obok, w, za, przed, 
❏ zabawy z przemieszczaniem się („Idę do przodu, do tyłu”); 
❏ zwracanie się do dziecka (wielokrotnie w ciągu dnia) z poleceniami: 

podaj prawą rękę, opuść głowę w dół, podnieś lewą nogę do góry. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c
https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo


 
 
 
 

 
Klasa Va 

1. 4 zabawy ruchowe na kółkach 
Jazdę na rowerze, hulajnodze czy wrotkach można uatrakcyjnić: 
● Tor przeszkód - Możesz na drodze przejazdu poustawiać krzesła, 

kosze na śmieci, duże zabawki, skrzynki. Miej ze sobą stoper, żeby 

mierzyć czas przejazdu. 

● Slalom - Klasyczna zabawa polegająca na płynnym mijaniu 

zygzakiem rozstawionych kijków. 

● Grand Prix na żużlu - Oczywiście nie chodzi o wyścigi motocyklowe, 

tylko na rowerach, i nie na żużlu, tylko np. na placu zabaw :) 

Zaopatrz się w stoper i startuj w parze. Koniecznie zmierz czas!  

● Skrzyżowanie - Narysuj na ziemi „skrzyżowanie”, czyli dwie 

przecinające się „ulice”, i stań z boku, trzymając w ręce dwie kartki – 

czerwoną i zieloną. Na twój sygnał dzieci, które jadą na siebie z 

naprzeciwka, muszą jak najszybciej znaleźć się po drugiej stronie 

skrzyżowania.  Stosując się jednak do tego, co pokazuje sygnalizacja 

świetlna, czyli ty (zmieniasz światła w równych odstępach czasu). 

Wygrywa to dziecko, które najszybciej dojedzie do krzyżówki i 

któremu dopisze szczęście, ponieważ trafi na zielone światło. 

 
2. Siatkówka w domu 
https://www.youtube.com/watch?v=JVUiHncywto 
 
3.Ćwiczenia z piłką https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mXFYcqwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JVUiHncywto
https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mXFYcqwQ


 
4. Zestaw ćwiczeń usprawniających orientację w schemacie własnego ciała 
i w przestrzeni. 
❏ ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała, na przykład: 

„Pokaż mi prawą (lewą) rękę”, „Chwyć się prawą ręką za lewe 
kolano”; 

❏ ćwiczenia orientacji całego ciała w przestrzeni, na przykład klepanie 
dłońmi o kolana, kręcenie się wokół własnej osi, odpychanie się 
plecami, przeciskanie się przez tunel utworzony z rąk i nóg 
dorosłych; 

❏ chodzenie po narysowanej kredą linii (ścieżce); na wprost ze 
skręcaniem na dany sygnał w prawo i w lewo; 

❏ odgadywanie czynności wyrażonych ruchem; 
❏ oglądanie odbicia swojego ciała w lustrze; 
❏ prostowanie rąk przed siebie, w bok, do góry, w dół; 
❏ poruszanie wskazaną częścią ciała; 
❏ położenia określonego przedmiotu wobec siebie; 
❏ rysowanie oburącz w powietrzu ósemek; 
❏ umieszczanie sylwet zgodnych z określeniami słownymi, np.: nad, 

pod, obok, w, za, przed, 
❏ zabawy z przemieszczaniem się („Idę do przodu, do tyłu”); 
❏ zwracanie się do dziecka (wielokrotnie w ciągu dnia) z poleceniami: 

podaj prawą rękę, opuść głowę w dół, podnieś lewą nogę do góry. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Klasy Vb, Vc, VIIb 
 

1. Taniec dla dzieci lekcja 1 
https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE&t=448s 
 

2. Wychowanie fizyczne w domu 
https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8 
 

3. Siatkówka w domu  
https://www.youtube.com/watch?v=JVUiHncywto 

 
4. Zestaw ćwiczeń usprawniających orientację w schemacie własnego ciała 
i w przestrzeni. Poproście kogoś z rodziny o pomoc w ćwiczeniach. 
❏ ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała, na przykład: 

„Pokaż mi prawą (lewą) rękę”, „Chwyć się prawą ręką za lewe 
kolano”; 

❏ ćwiczenia orientacji całego ciała w przestrzeni, na przykład klepanie 
dłońmi o kolana, kręcenie się wokół własnej osi, odpychanie się 
plecami, przeciskanie się przez tunel utworzony z rąk i nóg 
dorosłych; 

❏ chodzenie po narysowanej kredą linii (ścieżce); na wprost ze 
skręcaniem na dany sygnał w prawo i w lewo; 

❏ odgadywanie czynności wyrażonych ruchem; 
❏ oglądanie odbicia swojego ciała w lustrze; 
❏ prostowanie rąk przed siebie, w bok, do góry, w dół; 
❏ poruszanie wskazaną częścią ciała; 
❏ położenia określonego przedmiotu wobec siebie; 
❏ rysowanie oburącz w powietrzu ósemek; 
❏ śpiewanie piosenki „Tu lewą rączkę mam, a tu prawą mam”; 
❏ umieszczanie sylwet zgodnych z określeniami słownymi, np.: nad, 

pod, obok, w, za, przed, 
❏ zabawy z przemieszczaniem się („Idę do przodu, do tyłu”); 
❏ zwracanie się do dziecka (wielokrotnie w ciągu dnia) z poleceniami: 

podaj prawą rękę, opuść głowę w dół, podnieś lewą nogę do góry. 

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE&t=448s
https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8
https://www.youtube.com/watch?v=JVUiHncywto


 


