
Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

20.04.2020 

Temat: 

Zabawy ruchowe z piłką z cyklu: „Ćwiczę z mamą i tatą” (1)                                                                        

(propozycje ćwiczeń podzielone są na 2 dni).  

Papierowy okręcik i opowieść o kapitanie 

Ćwiczenie 1 

Podania piłki w dwójkach. Dziecko i jedno z rodziców stają naprzeciw siebie w odległości 1-1,5 m i 

przez 2 minuty podają sobie piłkę, zwracając uwagę na prawidłowość jej chwytu. Dziecko powinno 

wyciągnąć ręce do piłki i po chwycie ściągnąć ją na klatkę piersiową przez ugięcie rąk w łokciach. 

Błędem jest łapanie piłki na brzuch przez obejmowanie jej całymi przedramionami. Po rzucie piłki 

ręce też powinny być wyciągnięte w kierunku rzutu (za piłką). 

 

Ćwiczenie 2 

Siadamy w szerokim rozkroku, w odległości 1m, i toczymy piłkę między sobą. Toczenie wykonujemy 

przez dotknięcie piłki obiema rękami i głęboki skłon w kierunku toczącej się piłki. Pozostajemy nadal 

w rozkroku i podajemy teraz piłkę kozłem. Tak aby odbiła się tylko jeden raz między ćwiczącymi. 

 



 Ćwiczenie 3 

Stajemy w rozkroku w odległości jednego kroku, twarzami zwróconymi w tym samym kierunku. 

Osoba dorosła staje w małym rozkroku przed dzieckiem z piłką. Trzymaną w rękach piłkę podnosi nad 

głową, wykonuje lekki skłon w tył i podaje piłkę do rąk wspinającego się na palce dziecka. Dziecko po 

chwyceniu piłki wykonuje przysiad, a osoba dorosła skłon w przód i wyciąga ręce w kierunku piłki. 

Powtarzamy ćwiczenie 10-krotnie – starając się nie upuścić piłki. 

 

 

Ćwiczenie 4 

Osoba dorosła siada w rozkroku, dziecko staje w odległości małego kroku. Rodzic toczy piłkę w 

kierunku dziecka, które wykonuje skłon w przód i wyciąga ręce w kierunku toczącej się piłki. Po 

chwyceniu piłki, podnosi ją wysoko w górę i przez skłon w tył podaje w ręce rodzica. 

 



Ćwiczenie 5 

Siadamy naprzeciwko siebie w odległości 1 m. Role w tej zabawie ciągle się zmieniają. Każdy z 

uczestników na zmianę przez kopnięcie piłki obiema stopami równocześnie posyła piłkę do bramki, 

którą są szeroko rozstawione nogi drugiego uczestnika zabawy. Potem odwrotnie. 

 

Opracowała: Małgorzata Owczarczyk 
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Papierowy okręcik i opowieść o kapitanie 

Jeden okręt robi rodzic, drugi dziecko. W razie potrzeby pomagamy dziecku. 

1. Arkusz papieru kładziemy pionowa na stole i składamy na pół. 

 
2. Złożony arkusz ponownie składamy na pół do poprzedniego zgięcia i ostatnie zgięcie  

otwieramy. 

 
3. Oba górne wierzchołki składamy do linii środkowej. 

 
4. Pozostały u dołu pas papieru zakładamy do góry wzdłuż linii styku. 



 
5. Odwracamy robótkę i z drugiej strony zakładamy dolny pas papieru w taki sam sposób. 

6. Ujmujemy robótkę od wewnątrz u dołu i lekko rozpychamy oba trójkąty. Po obu stronach 

zakładamy za siebie końce dolnego pasa papieru. Powstał papierowy kapelusz. Formę tę 

przekształcamy w statek. 

 
7. Oba dolne wierzchołki składamy ze sobą, tak aby forma zamknęła się prostopadle do 

pierwotnego kierunku złożenia. Skośne krawędzie u góry starannie wygładzamy i w efekcie 

uzyskujemy  kwadrat stojący na jednym z wierzchołków. 

8. Położony na wierzchu wierzchołek składamy od dołu do góry  do przeciwległego rogu i 

starannie wygładzamy nową linię zgięcia. 

 
9. Odwracamy robótkę ostatnim złożeniem do dołu i kładziemy płasko na stole. Z drugiej strony 

postępujemy w sposób opisany w Puncie 8. Powstaje trójkąt. 



 
10. Forma ponownie przypomina kapelusz. Ujmujemy ją od dołu i rozciągamy do otwarcia obu 

dolnych wierzchołków. Wszystkie linie złożeń starannie wygładzamy. Ponownie uzyskujemy 

formę kwadratu ustawionego  na jednym z wierzchołków. 

11. Wewnątrz górnego, zamkniętego wierzchołka widać wewnątrz jeszcze jeden róg, po którego 

obu stronach znajdują się dwa wąskie trójkątne wierzchołki. Kciukami i palcami wskazującymi 

obu rąk ujmujemy je delikatnie i ostrożnie rozciągamy. Gdy statek będzie już całkiem 

rozłożony, kładziemy go na płask i wygładzimy linie zgięcia. 

 

Opowieść o kapitanie 

Był sobie raz dzielny kapitan piratów. Pływał swoim statkiem po wszystkich morzach i siał postach we 

wszystkich flotach świata.                                                                                                                                    

(Nakładamy statek palec wskazujący i poruszamy nim w różnych kierunkach).                                     

Pewnego razu , zajęty pościgiem, nie zauważył , że zbliża się burza. Fale piętrzyły się coraz wyżej                 

i z coraz większą siłą uderzały o burty statku. Pokład kołysał się coraz mocniej i na przemian to 

wspinał się na grzbiet fali, to zapadał.                                                                                                                            

(Naśladujemy ręką kołysanie statku).                                                                                                                     

Nagle stało się: maszt złamał się z trzaskiem!                                                                                                           

(Odrywamy środkowy wierzchołek).     

                                                                                                                             
Na domiar maszt upadł na pokład w taki sposób, że zniszczył też rufę statku.                                                     

(Odrywamy jeden z końców statku).          



                                                                                                                
Statek stracił sterowność i kręcił się bezwładnie na falach, aż uderzył o podwodną skałę. Uderzenie 

zniszczyło dziób.                                                                                                                                                                               

(Odrywamy drugi koniec statku).  

                                                                                                                                          
Nie można było uniknąć katastrofy. Woda wdarła się do wnętrza statku i zatopiła go.                              

(Zdejmujemy resztkę statku z palca i rozkładamy papier).                                                                         

Następnego ranka a powierzchni morza unosiła się tylko koszula kapitana.                                                                        

(Po rozłożeniu papier ma kształt koszuli: ujmujemy go palcami poziomo za rękawy i podnosimy do 

góry).                                                                                                                                                                                              

A teraz zgadywanka: czy katastrofa miała miejsce latem czy zimą?                                                             

(Odgadujemy).                                                                                                                                                          

Oczywiście, że latem – koszula ma krótkie rękawy. Gdyby była zima koszula miałaby długie rękawy. 

Czy na pewno?                                                                                                                                                              

Rozkładamy papier i składamy prostopadle do poprzedniego złożenia. Uzyskamy kształt koszuli nieco 

krótszej, ale ma za to długie rękawy.                                                                                                                           

Dobrej zabawy! 
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