
Scenariusz zajęć dydaktyczno – wychowawczych  „Lubimy sporty zimowe” 

 

Grupa wiekowa:  4-5 – latki 

Temat: „Lubimy sporty zimowe” – zachęcanie do podejmowania aktywności ruchowej i rozumienia 

jej roli w życiu człowieka poprzez  zabawy muzyczno – ruchowe oraz spotkanie z trenerką łyżwiarstwa 

figurowego i młodymi łyżwiarzami. 

Cel główny:   

 propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, uświadomienie dzieciom znaczenia 

aktywności fizycznej dla zdrowia każdego człowieka 

Cele szczegółowe: 

 zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 kształcenie sprawności fizycznej, 

 rozbudzanie zainteresowania dzieci zimowymi dyscyplinami sportowymi. 

Cele operacyjne (dziecko): 

 chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych, 

 rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 

 wie, co to jest piramida aktywności fizycznej, 

 potrafi wymienić  niektóre zimowe dyscypliny sportowe,  

 potrafi naśladować  je  za pomocą ruchu, 

 przejawia twórczą ekspresję w zabawach ruchowych, 

 przestrzega zasad obowiązujących w zabawach ruchowych, 

 rozumie zasady sportowej rywalizacji. 

Metody pracy: 

 słowne: polecenia i objaśnienia nauczyciela, wypowiedzi dzieci, 

 czynne: zadan stawianych do wykonania, udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, 

 oglądowe: oglądanie ilustracji, pokaz  

Formy pracy: 

 w małych zespołach oraz z całą grupą 

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające zimowe dyscypliny sportowe, płyta CD z nagrana 

melodią, przybory gimnastyczne (pachołki), poduszki, plastikowe klocki 

 

 

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Wstęp: 

1. Rozmowa wprowadzająca przy plakacie przedstawiającym piramidę aktywności ruchowej – 

przypomnienie zdobytych  wcześniej  informacji na temat znaczenia aktywności ruchowej dla 

naszego zdrowia i sprawności fizycznej. 

 

2. „Sportowe kalambury” – dzieci podzielone na 4 grupy. Każda z grup losuje obrazek 

przedstawiający wybraną dyscyplinę sportową (hokej, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo, 

saneczkarstwo). Zadaniem dzieci z danej grupy jest  pokazanie ruchem dyscypliny sportowej 

w taki sposób, aby pozostałe mogły odgadnąć  jej nazwę. 

 

Część właściwa: 

 

3. Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji: 

a. „Slalom narciarski” – dzieci udają, że mają w rękach kijki i naśladują ruchem zjazd 

slalomem na nartach, omijają ustawione przeszkody raz z lewej, raz z prawej strony. 

b. „Hokeiści na lodzie” – dzieci trzymają w rękach złożone klocki imitujące kijki 

hokejowe, prowadząc nimi krążek po wyznaczonym torze. 

c. „Zjazd na sankach” – dzieci siadają na poduszkach i odpychając się nogami, naśladują 

jazdę na sankach. 

 

4. Zabawa taneczna „Taniec figurowy na lodzie” – dzieci dobierają się w pary. Nauczyciel 

wyjaśnia, że będą tańczyły w parach na lodzie, a w czasie jazdy na lodzie stopa musi się 

ślizgać (demonstruje ruch stopy oraz kilka figur do wykorzystania w zabawie). Przy muzyce 

dzieci naśladują taniec figurowy na lodzie. 

Zakonczenie: 

 

5. „Zimowe dyscypliny sportowe” – burza mózgów. Nauczyciel zwraca się do dzieci, aby 

wypowiedziały się jaki zimowy sport lubią najbardziej i dlaczego. 

 

6. Zaproszenie – nauczyciel  informuje dzieci, że będą miały okazję spotkać się z trenerką 

łyżwiarstwa figurowego w przedszkolu, a następnie oglądną na żywo trening młodych 

łyżwiarzy na prawdziwej hali  lodowej. 

 

 

                                                                                          Opracowała i prowadziła : 

                                                                                                 Katarzyna Tyran 

 


