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Klasy Ic, Id, IIId 
1.Witam Was serdecznie! Dziś proponuję zestaw zabaw skocznych.  

  
 Skoki mniejsze i większe  
● Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy 
pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór 
drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu 
kolejnych szczebelków.  
● Skoki przez linkę - To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu 
równowagi. Do tej zabawy potrzebna jest linka, którą musisz 
zamocować  na wysokości około 25–30 cm.  
● Kto wyżej - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a 
maluchy kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w 
miejscu podskakują najwyżej, jak umieją. Wszystkie wyniki muszą 
być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło najwyżej. 
● Spacerek - Puść maluchom muzykę i rzucaj im różne polecenia: 
„Zbieramy grzyby!”, a wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z 
podłogi; „Gonimy motyle!” – smyki podbiegają i łapią niewidoczne 
motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i 
symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd.  

 
2. By rozładować niespożytą energię dzieci zabawy skoczne 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/08/skoczne-zabawy/  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Zabawy bieżne. „Pająk i muchy” - dzieci biegają w luźnej 
gromadce , bzykaniem naśladują odgłosy much. Na umówiony 
sygnał i zapowiedź -pająk-zastygają w bezruchu. Wówczas 
wcześniej wskazane dziecko , będące pająkiem „ wyrusza na łowy” 
i wskazuje dziecko, które się poruszyło. Wskazane odpada z 
zabawy.  
  
„Wąż” - dzieci ustawione w rzędzie trzymają się mocno za biodra. 
Pierwszy w rzędzie jest głową, ostatni ogonem węża. Na sygnał 
prowadzącego głowa goni ogon starając się go złapać.  
  
„Spłoszone ptaki” - potrzebne są małe kolorowe koła, to są 
gniazdka dla ptaków Kółka rozłożone są luźno po całej sali. „Ptaki” 
ćwierkając biegają  w pobliżu gniazdek. Na sygnał „kot” ptaszki 
szybko zajmują miejsce w gniazdkach, chowając głowę „pod 
skrzydłami” w przysiadzie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.  
  
„Deptanie balonów” - każdy zawodnik ma przywiązany do nogi 
balon na nitce długości ok. 25 cm. Celem zabawy jest zniszczenie 
balonów pozostałych graczy, a zachowanie swojego. Ten, komu się 
to uda zostaje zwycięzcą.  
  
„Lawina” - dzieci stają w rozsypce. Jedno wyznaczone stoi z boku. 
Wyznaczone dziecko biegnie za uciekającymi, starając się któreś 
dotknąć ręką. Każde „złapane” dziecko pomaga łapać. W ten 
sposób wszystkie dzieci są złapane i zabawa kończy się.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



Klasa Va 
 

1. Witam Was serdecznie! Dziś proponuję Wam poranne ćwiczenia 
na stronie 
 https://www.youtube.com/watch?v=Tta1Jx8wiio  
  
2.Koło fortuny 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-on
line-w-domu-%c4%87wic zenia Losujemy z koła 5 ćwiczeń. Każde 
ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Powodzenia! 
 
3.Ruletka na stronie 
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-starszych-dziec
i/  
  
4. Wzmacniamy mięśnie brzucha 
https://www.youtube.com/watch?v=y5xSKBs7lwU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Klasy Vb, Vc, VIIb 
 

1.Witam Was serdecznie! Dziś proponuję Wam ćwiczenia z Koła 
fortuny 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-on
line-w-domu-%c4%87wic zenia  
Losujemy z koła 5 ćwiczeń. Każde ćwiczenie powtarzamy 10 razy.  
 
2.Zapraszam do porannej gimnastyki, możecie odbyć ją również 
wieczorem. https://wordwall.net/pl/resource/1048169/gimnastyka  
  
3. Dziś proponuję Wam włączyć Swoją ulubioną muzykę i zaprosić 
Całą Waszą Rodzinę do wspólnej dyskoteki. Niech trwa minimum 
pół godziny.  
 
4. Ruletka, ale z innymi ćwiczeniami 
https://wordwall.net/pl/resource/1282722/gimnastyka-bystrzak%C3 
%B3w  
 
 


