
      LEKCJA  ZAJĘĆ  RUCHOWYCH       
 

Wstęp 
 

W wielu ankietach wypełnianych przez nauczycieli po rocznym cyklu realizacji programu 
Sprawny Dolnoślązaczek pojawiał się m.in. postulat przygotowania konspektów zajęć 
ruchowych w ogóle, jak i też z określonych działów (tematów) – gier sportowych, 
gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania itd.  
 

Aby zaspokoić wszystkie prośby i postulaty, trzeba by opracować dziesiątki, jak nie setki 
konspektów na określony temat z uwzględnieniem wszelkich miejscowych warunków – 
wiek, płeć i zaawansowanie sprawnościowe uczniów, stan bazy sportowo-rekreacyjnej       
i wyposażenia w sprzęt, a także przygotowanie specjalistyczne nauczycieli. Praktycznie 
jest to zadanie trudne do wykonania i dlatego też proponujemy niniejsze opracowanie, 
które (mimo pewnej dozy ogólności) może dla wielu nauczycieli być pomocne do 
przygotowania i przeprowadzenia zajęć ruchowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 

 
Tok i konspekt zajęć ruchowych     

 

Podstawową formą zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą szkolną jest lekcja. Każda 
lekcja stanowi zamkniętą całość, która powinna być jednak powiązana z poprzednimi         
i następnymi lekcjami – być jednym z ogniw programu nauczania mającego wspólny cel 
oraz jasno określone zadania. 
 

Do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia lekcji ogólny schemat – tok lekcyjny  

jako wskazówka orientacyjna jak mają przebiegać planowane zajęcia. 
 

Według toku lekcyjnego układa się plan (scenariusz) lekcji czyli osnowę, którą 
opracowuje się do cyklu lekcji (od 2. do n), a konspekt (scenariusz) do jednej, 
uwzględniając: 
• temat zajęć, 
• zadania: 

� wychowawcze - dotyczące zachowań i postaw m.in. do zdrowia,    sprawności, 
fair-play, pomocy innym itd. 

� psychomotoryczne – rozwijanie sprawności: siły, szybkości, zwinności itd. oraz 
umiejętności ruchowych 

� wiadomości – vide m.in. s. 28 Przewodnika, 
a także:   

� planowane pomoce dydaktyczne – przyrządy, przybory, muzyka, plansze itp. 
 

Tok lekcyjny zajęć ruchowych, podobnie jak i innych lekcji,  uwzględnia podział lekcji na 
trzy, ściśle ze sobą powiązane, części: wstępną, główną i końcową – stanowiące spójną 
całość. 

 
Część wstępna  



Zadaniem pierwszej części lekcji jest zorganizowanie zespołu, zapoznanie z tematem       
i treścią zajęć (warto to robić od I klasy), wytworzenie odpowiedniego nastroju – 
nastawienie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a często i zdyscyplinowania grupy. 
Środki: 
� zbiórka (nie zawsze w „stylu wojskowym”),raport, powitanie i podanie celu zajęć, 
� zabawy ożywiające lub porządkowo-dyscyplinujące – w zależności od nastroju              

i zachowania uczniów, 
� ustawienie grupy do ćwiczeń kształtujących (w kole, w „rozsypce”, kolumnie 

szachowej). 
 

Część główna –zawiera: 

� ćwiczenia kształtujące -  prawidłową sylwetkę i prawidłowe wykonywanie ruchu. W tej 
części stosuje się ćwiczenia angażujące wszystkie partie mięśniowe, a głównie 
wzmacniające mięśnie posturalne – grzbietu i brzucha oraz uczy się poprawnego 
wykonywania ćwiczeń, aby dawały spodziewany efekt. 

�  ćwiczenia związane z głównym tematem lekcji- ćwiczenia użytkowo-sportowe: biegi, 
skoki, wspinania, ćwiczenia równoważne, zwinnościowo-akrobatyczne, w zwisach        
i podporach na przyrządach. 

 

Celem tej części jest zapoznanie uczniów z różnego rodzaju zabawami i grami 
ruchowymi, a także nauczanie określonych (podstawowych) umiejętności z zakresu 
gimnastyki, lekkiej atletyki, gier sportowych, pływania czy „sportów zimowych”. 
Równocześnie zapoznaje się uczniów z regułami sędziowania, organizacji zajęć                
i zawodów oraz bezpiecznego wykonywania ćwiczeń. 

 

Część końcowa   

Zadaniem tej części jest: 
� stopniowe zmniejszenie natężenia wysiłku poprzez ćwiczenia relaksacyjne, 

rozluźniające, oddechowe, a także korekcyjne, 
� zakończenie zajęć w radosnym nastroju, np. marsz ze śpiewem, niezbyt intensywna 

zabawa ze śpiewem, 
� omówienie i podsumowanie zajęć, zalecenie zadań do indywidualnego wykonania      

(w domu, na zajęciach pozaszkolnych itp.), 
� uporządkowanie miejsca ćwiczeń i pożegnanie.  

  
 

Wskazówki metodyczno-organizacyjne 
 

1. Tok i konspekt zajęć ruchowych (zwłaszcza) w edukacji wczesnoszkolnej stanowią 
jedynie pomocny schemat struktury tych zajęć i w praktyce należy z dużą 
elastycznością podchodzić do tych założeń. Im młodszy wiek szkolnym, tym mniej 
wyraźne są podziały na część wstępną, główną i końcową. 
 

2.  Treści nauczania – zajęć ruchowych w klasach I – III realizujących program Sprawny 
Dolnoślązaczek wypływają wprost z Podstawy Programowej oraz z jej 
uszczegółowienia znajdującego się w szkolnym (nauczycielskim) programie 
nauczania, a także z dodatkowych materiałów metodycznych zawartych w 
Przewodniku I                i w części II. 



Bogactwo i różnorodność zawartego w Przewodnikach materiału ćwiczebnego daje 
duże możliwości swobodnego doboru ćwiczeń w zależności od wieku ćwiczących, 
poziomu sprawności, a także warunków bazowo-sprzętowych. 

 
a) Wskazówki dot. doboru treści nauczania we wstępnej części lekcji: 
� zbiórki: zwyczajowo w szeregu, dwuszeregu, w kole, w półkolu, a także w siadzie 

w grupie , 
� zabawy ożywiające: berek – jest wiele odmian berka (vide Przewodnik I s.27) i inne 

zabawy biegowe oraz porządkowo-dyscyplinujące (także w Przewodniku I i II), 
� ćwiczenia kształtujące wolne, ze współćwiczącym, z przyborami (Przewodnik I i II) 

 
b) Wskazówki dot. doboru treści nauczania w części głównej: 

� zabawy i gry: bogaty wybór w Przewodniku  I i II, 
� wyścigi, sztafety, tory przeszkód, obwody ćwiczebne, festyny gimnastyczne 

(rekreacyjne), vide: Przewodnik cz. II 
�  elementy gimnastyki, lekkiej atletyki, gier sportowych itd. – zostały rozpisane dla 

każdej  klasy w metodycznym dochodzeniu do zdobycia określonej odznaki 
„sportowej”. Dopełnieniem są treści zawarte w części III – Przewodnika nr I,          
a także w części  IV Przewodnika nr II.  

 
c) Wskazówki dot. doboru treści nauczania w części końcowej: 

� ćwiczenia oddechowe: Przewodnik cz. II s. 25; - elementy jogi – dostępne              
w podręcznikach i Internecie, 

� elementy ćwiczeń korekcyjnych – Przewodnik cz. II s. 20-24, 
� marsze i zabawy ze śpiewem . 

 
3. Sprawność organizacyjna – to jeden z istotnych czynników zachęcających uczniów 

do zajęć ruchowych i satysfakcjonujących samego nauczyciela. Praktyczne rady z 
tego zakresu zawarte są w  Przewodniku nr 1 s. 17-21 oraz w Przewodniku cz. II s. 
27-28. 

 
4. Korzystanie z koleżeńskiego doradztwa i doświadczenia innych nauczycieli – to jeden 

z najlepszych sposobów doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego i 
stawania się w pełni kompetentnym specjalistą z zakresu wdrażania swoich 
wychowanków do zdrowego i aktywnego ruchowo stylu życia.  

 
Pomocnymi mogą i powinni być przede wszystkim specjaliści z zakresu wychowani 
fizycznego, a także i inni nauczyciele mający doświadczenie i znaczące osiągnięcia 
jeśli idzie o zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną.  

 
Uwaga: 

   
1. Zwracamy się z apelem do doświadczonych  nauczycieli realizujących  program 

Sprany Dolnoślązaczek, aby rozważyli propozycję podzielenia się swoim bogatym 
doświadczeniem z innymi - prezentując na stronie internetowej SZS swoje 
sprawdzone w praktyce konspekty zajęć ruchowych. Oprócz prezentacji na stronie 
internetowej planujemy także zamieszczenie najbardziej interesujących opracowań 
w kolejnym numerze naszych zeszytów metodycznych. 



 
2. Jedną z najlepszych form przekazywania sobie doświadczeń mogą być „lekcje 

koleżeńskie”  organizowane przez nauczycieli w szkołach realizujących program 
Sprawny Dolnoślązaczek, w których pracują nauczyciele chcący podzielić się 
swoim doświadczeniem z koleżankami i kolegami z innych szkół 

 
Oprócz spraw związanych z lekcją zajęć ruchowych, jest jeszcze szereg innych, które      
w jednych szkołach są z powodzeniem rozwiązywane, a w innych nastręczają wiele 
problemów, jak np. uczniowie mało sprawni i niepełnosprawni, współpraca z rodzicami, 
czy z innymi nauczycielami. 
 
Takie koleżeńskie środowiskowe zespoły szkoleniowe mogą z wielu względów bać 
bardziej skuteczne i chętniej akceptowane, a niżeli duże kurso-konferencje. 
 
Deklarujemy, że w tej mierze służyć będziemy wszelką możliwą pomocą. 


