


Cel główny: Rozumiesz, dlaczego ruch jest ważny.

Kryteria sukcesu: (NaCoBeZU):

Wyjaśnisz, do czego potrzebujemy ruchu.  

Uzasadnisz, dlaczego ruch jest ważny. 

Wymienisz sposoby, jak można się ruszać. 

Zaprojektujesz własne ćwiczenia.

Potrzebne materiały:

pomoc dydaktyczna nr 1: zaproszenie (wydrukowane lub w formie cyfrowej)

pomoc dydaktyczna nr 2: kukiełka (wydrukowana i przygotowana przez Nauczyciela)

pomoc dydaktyczna nr 3: kostka ruchu (wydrukowana i przygotowana przez 

Nauczyciela)

karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa parku - wydrukowana lub przesłana do 

wydrukowania przez dzieci w domu 

karta pracy dla dzieci nr 2 - przybornik - wydrukowana lub przesłana do 

wydrukowania przez dzieci w domu 

wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 2 

kredki, nożyczki, klej 

komputer, TV lub rzutnik do odtwarzania filmów 

piosenka „O tym jak ćwiczymy” https://kubus.pl/bajka/cwiczenia-2/ 

bajka „Sport” https://kubus.pl/bajka/sport/ 

audiobook „Sport to zdrowie” https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-2/
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W parku. 
Dbam o aktywność fizyczną.
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Materiały dodatkowe do wykorzystania w domu lub na zajęciach:

film „Dbaj o ruch i odżywianie. Bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie”

dołączony do materiałów edukacyjnych

bajka „Ruch to zdrowie”  https://kubus.pl/bajka/cwiczenia/

Przed lekcją:
• Nauczyciel prosi dzieci o wysłuchanie wspólnie z rodzicami audiobooka pod tytułem Siedem 

prac Detektywa Ząbka – „Sport to zdrowie!” dostępnego bezpłatnie pod linkiem: https://

kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-2

• Nauczyciel przygotowuje kukiełkę Rudej Kitki z Pomocy dydaktycznej nr 2, wycina postać po 

obrysie, zagina i przykleja na patyczek szaszłykowy

• Nauczyciel przygotowuje kostkę ruchu z Pomocy dydaktycznej nr 3

W parku. 
Dbam o aktywność fizyczną.
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FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

1. Wstęp

Nauczyciel wita się z dziećmi i nawiązuje do audiobooka „Sport to zdrowie”, pytając dzieci, 

o czym była wysłuchana przez nie opowieść.

Może zadawać pomocnicze pytania w stylu:

O czym Waszym zdaniem była bajka?

Na czym polegała misja Detektywa Ząbka?

Kim byli mieszkańcy jaskini?

Co im dolegało?

Czym zajmowali się przez całe dnie?

Jak Ząbek poradził sobie z zadaniem?

Czego brakowało smokom?

Po skończonej dyskusji Nauczyciel mówi:

Tak! Smokom brakowało ruchu, czuły się ociężałe i miały mało energii. I wiecie co? Wydaje mi się, że 

problem nie dotyczy tylko smoków. Dzisiaj rano, idąc do naszego przedszkola zainteresowało mnie 

pewne zaproszenie przyklejone na pniu drzewa. Jesteście ciekawi?

Lekcja 2
STR. 4
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2. Zaproszenie (potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1 - zaproszenie)

Po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi przez dzieci, Nauczyciel pokazuje im pomoc dydaktyczną 

nr 1 - zaproszenie i odczytuje je na głos.

Nauczyciel pyta, czy chcą spotkać się z Rudą Kitką i dowiedzieć się, co ją trapi. Jeśli tak, zastanówmy 

się wspólnie, o co chcemy ją zapytać. Nauczyciel generuje z dziećmi listę możliwych do zadania 

pytań, a gdy ta jest już gotowa, wykonuje wspólnie z dziećmi kilka podskoków i motywuje do 

zawołania wiewiórki.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla zaproszenie na ekranie swojego komputera i czyta jego treść.

Lekcja 2
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Lekcja 2
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3. Spotkanie z Rudą Kitką (potrzebna pomoc dydaktyczna nr 2 - 
kukiełka)

Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły na dywanie i poczekały na spotkanie z Rudą Kitką. Wyciąga 

wcześniej przygotowaną przez siebie pacynkę i odgrywa przed dziećmi jej rolę (porusza nią 

tak, jakby to ona mówiła). Dzieci zadają po kolei pytania. Mogą oczywiście zadawać swoje, jeśli 

takie przyjdą im akurat do głowy. Jeśli dzieci nie mają pomysłu, Nauczyciel sam zadaje pytanie, 

podtrzymując konwersację.

Możliwe pytania i odpowiedzi:

Gdzie mieszkasz wiewiórko?

Mieszkam w parku. To wspaniałe miejsce pełne krzewów, traw i kwiatów oraz drzew, po których 

mogę skakać! Mój park wygląda pięknie o każdej porze roku. Na wiosnę, w lecie, jesienią, a nawet 

w zimie! Można tu spędzić czas bardzo aktywnie, bo w parku jest dużo miejsca na bieganie i skakanie!

Jak wygląda Twój dom?

Mieszkam na drzewie w dziupli po sowie Mądrej Głowie. Jakiś czas temu przeprowadziła się, a ja 

skorzystałam z okazji i zamieszkałam w tym przytulnym miejscu.

Czym się martwisz?

Otóż wyobraźcie sobie, że do parku przestali przychodzić ludzie! To znaczy ktoś czasem przemknie, 

chcąc skrócić sobie drogę albo ktoś usiądzie na ławce i zamiast podziwiać naturę, patrzy w ekran 

telefonu. To nie to samo, co było dawniej! Kiedyś w parku było pełno ludzi, spacerowali, bawili się, 

ćwiczyli, biegali. A teraz? Teraz nic się nie dzieje. Martwię się, że niedługo nikt nie będzie chciał 

przychodzić do mojego parku, że ludzie utkną w domach przed telewizorem lub komputerem i nie 

będą chcieli się ruszać. A przecież ruszać się trzeba!

Jak możemy Ci pomóc?

Jeszcze nie wiem, ale liczę, że wspólnie coś wymyślimy. Dlatego zaprosiłam Was na spotkanie, aby 

wspólnie się naradzić i zastanowić, co możemy zrobić, by skłonić ludzi do wyjścia z domu i poruszania 

się tak, żeby park znów tętnił życiem. Mam nadzieję, że jak pomyślicie chwilę, to przyjdzie Wam coś 

do głowy. Chcecie mi pomóc?

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przygotowuje wcześniej kukiełkę wiewiórki i pokazuje ją dzieciom do kamery.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 2 



FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

4. Co stało się w parku? (potrzebna karta pracy dla dzieci nr 1 - 
mapa parku)

Nauczyciel pyta dzieci:

Jak czuła się wiewiórka Ruda Kitka?
Co ją zaniepokoiło?
Co takiego dzieje się w parku? 
Czym są prostokątne przedmioty, w które wpatrzeni są ludzie?

Dodatkowo Nauczyciel może posłużyć się kartą pracy nr 1 i poprosić dzieci o poszukanie na niej 

ludzi (pkt 1 na mapie).

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel komentuje, naprowadza tak, aby wspólnie doszli do 

następujących wniosków:

park jest pusty,
coraz mniej ludzi przychodzi do parku,
ludzie coraz mniej się ruszają, 

ludzie wolą wpatrywać się w ekran telefonu niż zadbać o swoją aktywność fizyczną.

Następnie Nauczyciel pyta dzieci, czy są gotowe pomóc Kubusiowi i Rudej Kitce. Po uzyskaniu 

twierdzącej odpowiedzi Nauczyciel zaprasza dzieci do kolejnego zadania.

Lekcja 2
STR. 7

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wysyła przed lekcją karty pracy nr 1 do wydrukowania w domu. Wyświetla ją 
także na monitorze komputera, objaśnia zadanie.
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FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA 
PROBLEMU

5. Do czego potrzebny jest ruch? - zabawa ruchowa (potrzebna 
piosenka „O tym jak ćwiczymy”)

Nauczyciel mówi:

Słuchajcie, aby spróbować pomóc Rudej Kitce, musimy najpierw zastanowić się, do czego potrzebny 

jest ruch. Najlepiej sprawdzić to w praktyce.

Nauczyciel włącza piosenkę dostępną nieodpłatnie pod linkiem https://kubus.pl/bajka/

cwiczenia-2/ i zaprasza dzieci na środek sali do wspólnego poćwiczenia. Prosi także, aby dzieci 

naśladowały ruchy Kubusia i jego przyjaciół, a w momentach kiedy Kubuś nie ćwiczy - ruszały się 

dowolnie.

Lekcja 2
STR. 8

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel prosi o włączenie kamerek,  wyświetla piosenkę „O tym jak ćwiczymy” i zachę-
ca dzieci do naśladowania Kubusia i jego przyjaciół.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 2
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6. Co się dzieje z moim ciałem, kiedy ćwiczę - samoobserwacja 
(potrzebny film pt. „Dbaj o ruch i odżywianie. Bo bieganie i skakanie 
to energii wyzwalanie”)

Po skończonej piosence Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły na dywanie. Następnie pyta 

o wrażenia dzieci.

Czy coś zaobserwowały w swoim ciele?
Czy coś się zmieniło?
Co się stało z ich oddechem?
A co się stało z sercem? Czy bije szybciej?

Dzieci dzielą się swoimi wrażeniami, a Nauczyciel podsumowuje:

Jak mogliśmy zauważyć, ruch wpływa na nasz organizm. I mimo tego, że się męczymy, wpływa on 

na nas bardzo dobrze. Nasz oddech staje się szybszy, nasze serce bije szybciej i dzięki temu krew 

w naszym organizmie krąży także szybciej. Dzięki temu razem z krwią do każdej cząsteczki naszego 

ciała dostarczany jest tlen i jedzenie w postaci substancji odżywczych. Podczas ruchu dzieje się to 

szybciej. Ćwicząc, wzmacniamy także nasze mięśnie, odporność (mniej chorujemy), lepiej śpimy 

i dzięki temu jesteśmy bardziej wypoczęci.

W kolejnym kroku Nauczyciel włącza dzieciom film pt. „Dbaj o ruch i odżywianie. Bo bieganie 

i skakanie to energii wyzwalanie”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 2
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Wiedza dla nauczyciela

Aktywność fizyczna to nic innego, jak wprawianie naszego ciała w ruch. Jest nieodłącznym 

elementem naszego życia. Niemniej jednak większość z nas rusza się zbyt mało i zbyt rzadko. 

Siedzący tryb życia i spędzanie w ten sposób wolnego czasu to nasza zmora. Może zwiększać 

ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo - naczyniowego czy otyłości. 

Aktywność fizyczna to nie tylko ćwiczenia. Może ona przybierać różne formy: zajęć sportowych, 

zabawy czy tańca. Zapewnienie sobie ruchu o umiarkowanej intensywności, ale wykonywanego 

regularnie, niesie ze sobą ogromne korzyści dla organizmu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinniśmy ćwiczyć minimum 30 minut dziennie 

albo 150 minut w tygodniu. Inaczej mówiąc - jeśli jesteśmy zdrowi - codziennie powinniśmy 

przejść minimum 6 tysięcy kroków. Jest to niezbędna dawka ruchu, aby zachować zdrowie.

Korzyści, jakie daje nam ruch:

Rozwija fizycznie młody organizm – poprzez wzrost mięśni, lepsze krążenie krwi, wzmożoną 

akcję serca czy pracę płuc.

Hartuje organizm, zwiększa jego sprawność i wydolność.

Poprawia koordynację, precyzję i szybkość działań.

Podnosi samoakceptację dziecka, rozwija samodzielność.

Jest źródłem radości, relaksuje i redukuje stres.

Kształtuje pamięć i umiejętność koncentracji.

Uczy pracy w grupie, przestrzegania reguł, pokonywania trudności, przeżywania sukcesu 

czy porażki oraz wytrwałości.

Pobudza apetyt i poprawia jakość snu.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza ćwiczenie na wizji, a następnie włącza film.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 2
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7. Co zrobić, żeby więcej się ruszać? Kostka ruchu (potrzebna pomoc 
dydaktyczna nr 3 - kostka ruchu)

Nauczyciel mówi:

Wiemy już, czym jest ruch i dlaczego warto się ruszać, ale co zrobić, żeby ruszać się więcej? Ja mam 

pomysł, najlepiej zacząć od razu!

Nauczyciel wyciąga wcześniej przygotowaną pomoc dydaktyczną nr 3 - kostkę ruchu, na której 

pokazane są ćwiczenia. Podobnie jak w grze planszowej, Nauczyciel rzuca kostką i w ten sposób 

wypada ćwiczenie, które następnie wszyscy wspólnie wykonują. 

Po skończonej zabawie Nauczyciel pyta dzieci o wrażenia:

Jak Wam się podobało? Czy dobrze Wam się ćwiczyło? A nie nudziło Wam się, kiedy pod rząd wypadały 

te same ćwiczenia?

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel rzuca kostką na wizji i do kamery pokazuje ćwiczenie, które wypadło.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 2
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

8. Ścieżka zdrowia (potrzebna karta pracy nr 1 - mapa parku oraz 
karta pracy nr 2 -  przybornik)

W nawiązaniu do poprzedniego ćwiczenia Nauczyciel mówi:

Należy zadbać, aby nasze ćwiczenia były różnorodne i dotyczyły różnych części naszego ciała. Najlepiej 

sobie to po prostu zaplanować.

Następnie prosi dzieci, aby usiadły do stolików i ułożyły na mapie parku ścieżkę zdrowia. Dzieci 

wycinają z przybornika wybrane ćwiczenia i przyklejają je w wyznaczone miejsca na mapie (pkt 2 

na mapie). Ostatnie miejsce zostawiają puste.

9. Co można jeszcze robić w parku? (potrzebna karta pracy nr 1 - 
mapa parku oraz przybornik)

Nauczyciel mówi:

Ruch to nie tylko ćwiczenia. Poruszać można się na wiele sposobów. Czy wiecie jakich?

Dzieci wymieniają czynności, Nauczyciel może także zadać pytanie o ich ulubione formy 

aktywności. Następnie prosi dzieci, aby wycięły ulubione formy ruchu z przybornika i przykleiły 

w parku (pkt 3 na mapie). Dzięki temu park się zaludni!

Nauczyciel uruchamia także bajkę pt. „Sport” https://kubus.pl/bajka/sport/, dzięki której dzieci 

dowiedzą się, jak bezpiecznie uprawiać sport.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla na ekranie kartę pracy nr 1 i objaśnia zadanie. Dzieci wycinają i przy-
klejają wybrane przez siebie ćwiczenia, a następnie pokazują efekt swojej pracy do kamery.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla na ekranie kartę pracy nr 1 i objaśnia zadanie. Dzieci wycinają i przy-
klejają wybrane przez siebie ćwiczenia, a następnie pokazują efekt swojej pracy do kamery.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 2
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10. Podsumowanie zajęć

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, mówiąc:

Kochani, mam wrażenie, że dzisiaj dużo się nauczyliśmy, a przy okazji rozwiązaliśmy problem 

wiewiórki Rudej Kitki - stworzyliśmy w parku ścieżkę zdrowia! Może zaprosimy ją do nas i pokażemy 

nasze rozwiązania? Chcecie?

Nauczyciel znów wykorzystuje przygotowaną pacynkę wiewiórki i woła razem z dziećmi:

Ruda Kitko, co martwi Cię?  
Przyjdź, bo pomóc Ci chcę!

Ruda Kitka pojawia się i głosem Nauczyciela wita się z dziećmi i pyta o rozwiązanie problemu:

Witajcie Kochani! Czy dobrze myślę, że wołacie mnie po to, aby podzielić się swoimi pomysłami? Ale 

jestem ciekawa! Opowiedzcie mi proszę o nich!

Dzieci opowiadają, a wiewiórka (kukiełka) przygląda się, przytakuje i komentuje pomysły. Na 

zakończenie, w podziękowaniu rozdaje odznaki, które dzieci przyklejają na mapie parku (karta 

pracy nr 1).

11. Zakończenie (potrzebne wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela 
Natury” nr 2)

Na zakończenie Nauczyciel rozdaje wydrukowane wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” 

i mówi, że ma dla dzieci wyzwanie do zrealizowania w domu. Prosi dzieci, aby wspólnie z rodzicami 

wycięły z otrzymanej karty ćwiczenia, które podobają im się najbardziej i przykleiły w widoczne 

miejsca. Dzięki temu powstanie ich rodzinny zestaw ćwiczeń, który będą mogli wspólnie wykonywać 

do ulubionej muzyki.

LEKCJA ON-LINE
Po skończonej lekcji Nauczyciel wysyła odznakę do wydrukowania i wycięcia przez dzieci. 
Dzieci wycinają i przyklejają je we wskazane miejsce.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Należy zachować ciszę

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na spotkanie ze mną - wiewiórką Rudą Kitką 
w ważnej sprawie, która mnie bardzo martwi. Wszyscy, którzy chcą mi 
pomóc proszeni są o zrobienie kilku podskoków i głośne zawołanie:

Ruda Kitko, co martwi Cię?
Przyjdź, bo pomóc Ci chcę!

Wiewiórka Ruda Kitka

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1
ZAPROSZENIE

PRZEDSZKOLA
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TU PRZYKLEJ ODZNAKĘ

POSZUKAJ LUDZI1
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ZDROWIA2

ZAPROJEKTUJ TWOJE ĆWICZENIE4

WYTNIJ I PRZYKLEJ DZIECI UPRAWIAJĄCE SPORT,
OTOCZ KÓŁKIEM TWOJĄ ULUBIONĄ AKTYWNOŚĆ3

Karta pracy dla dzieci nr 1: MAPA PARKU
SCENARIUSZ 2



ODZNAKI
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Karta pracy dla dzieci nr 2:
PRZYBORNIK

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 2 

Instrukcja:

Wytnij wybrane ćwiczenia i przyklej na mapie parku przy punkcie nr 2. W ten sposób stworzysz 
ścieżkę zdrowia!

Instrukcja:

Zaproś dzieci do parku. Wytnij i przyklej je na mapie w białych prostokątach. Zaznacz kołem 
swoją ulubioną aktywność.
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DDIISSCCOO MMUU MMIIAA
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b a d m i n t o n

j a z d a  n a  r o w e r z e

j a z d a  n a 
h u l a j n o d z e

j a z d a  n a  r o l k a c h

g r a n i e  w  p i ł k ę



Instrukcja:

Stwórz swój własny zestaw ćwiczeń. Wybierz i wytnij 6 ćwiczeń, które najbardziej Ci się 
podobają. Następnie wytnij koło i przyklej wybrane ćwiczenia w widocznych miejscach. Ćwicz 
codziennie najlepiej z całą rodziną. 

SSKKRR TTOOSSKK OONN
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FFOOKKAA

DDIISSCCOO MM UU MMIIAA
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