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Wiejska zagroda 

 

Temat: Wprowadzenie do lekkoatletyki. 

 

Cele zajęć: 

Ogólne: kształtowanie wytrzymałości, kondycji i szybkości reakcji, poprawa ogólnej 

sprawności fizycznej, wzmacnianie mięśni nóg, praca nad koncentracją i refleksem. 

Operacyjne: Dziecko: 

 - wzmacnia siłę mięśni i stawy; 

 - poprawia wytrzymałość i kondycję; 

 - kształtuje szybkość reakcji; 

- uczy się nowych pojęć związanych z lekkoatletyką na przykład sztafeta, bieg z 

przeszkodami czy skok w dal. 

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, słowne (objaśnianie, pokaz), ćwiczenia 

praktyczne. 

Formy pracy: indywidualne i grupowe. 

Pomoce dydaktyczne: pachołki, hula hop, ławeczki gimnastyczne lub inne elementy służące 

za przeszkody, duży materac. 

Czas trwania: 30 minut 

 

Przebieg zajęć: 

Powitanie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa i poinformowanie o temacie zajęć; 

krótkie wyjaśnienie czym jest lekkoatletyka i jakie dyscypliny sportu są z nią związane. 

Rozgrzewka  

1. “Krowa” (koncentracja, refleks, szybkość reakcji, wytrzymałość) 

Wybrana osoba jest berkiem - krową. Stoi na środku sali z wyciągniętymi na bok rękoma, 

pozostałe dzieci łapią krowę za każdy palec (jedno dziecko za jeden palec). Dzieci zaczynają 

zadawać pytanie: “Jakie mleko daje krowa?” Osoba, która jest berkiem odpowiada podając 
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nazwy różnych kolorów niebieskie czerwone żółte zielone. Jednak na hasło białe wszystkie 

dzieci zaczynają uciekać a krowa próbuje je łapać. Złapana Osoba stoi nieruchomo z 

wyciągniętymi na bok rękoma oraz w rozkroku, aby ją uratować inne dziecko musi przejść 

pod nogami. 

 

Część główna – ćwiczenia wzmacniające wydolność  i ogólną sprawność organizmu (starty, 

sprinty, biegi) 

 

2. “Bieg owiec” (z przeszkodami) (poprawa wydolności, skoczność, wzmacnianie mięśni 

nóg) 

Przygotowujemy tor do biegu z przeszkodami jako przeszkody można wykorzystać niskie 

pachołki, koła hula hop ewentualnie ławeczki gimnastyczne lub materace. Każdą przeszkodę 

trzeba odpowiednio pokonać na przykład skok nad pachołkami skoki obunóż do hula hop 

przejście nad ławeczką. Wszystkie elementy toru powinny być dostosowane do wieku i 

wzrostu dzieci. Zadanie można wykonywać na czas albo na dokładność czyli kto pokona cały 

tor przeszkód bez strącania żadnej przeszkody.  

 

3. “Jajeczna sztafeta” (koordynacja oko-ręka, ogólna sprawność i orientacja w 

przestrzeni, szybkość i refleks) 

Wykorzystując pachołki wyznaczamy tor do biegu. Może być to duży kwadrat/prostokąt. Przy 

każdym pachołku stoi jedno dziecko. Ustalamy kto z nich rozpocznie bieg. To dziecko które 

zaczyna trzyma w ręku piłkę czyli jajko. W czasie biegu piłki czyli jajka nie można upuścić 

należy je dokładnie podawać do kolejnej osoby. Na sygnał nauczyciela pierwsze dziecko 

biegnie od swojego pachołka do następnego pachołka czyli do następnego dziecka i podaje 

mu piłkę. Drugie dziecko z otrzymaną piłką jajkiem biegnie dalej do trzeciej osoby do 

trzeciego pachołka. W ten sposób jajko krąży od jednego do drugiego dziecka i zadanie 

sztafeta kończy się w momencie kiedy piłka dotrze do miejsca, z którego zaczynała.  Jeśli 

zdarzy się, że w trakcie sztafety piłka czyli jajko upadnie cała drużyna musi wykonać zadanie 

na przykład pajacyki albo przysiady. 

 

4. “Prosiaczkowe zawody błotne” (wzmacnianie mięśni nóg, orientacja w przestrzeni, 

skoczność i siła) 

W wyznaczonym miejscu przygotowujemy duży najlepiej niezbyt gruby materac. Materac 

będzie błotkiem do zabawy dla prosiaczków.  

Pierwsze zadanie to turlanie się w błocie każde dziecko po kolei kładzie się na materacu i 

próbuję obracając się przemieścić się na drugi koniec materaca. Ważne, aby dziecko 

utrzymało kierunek i nie zsunęło się w trakcie turlania z materaca. 

Drugie zadanie to skok w dal. Na początek próbujemy wykonać skok obunóż z miejsca. Każde 

dziecko próbuje wyskoczyć jak najwyżej i jak najdalej na materac czyli do błota :)  
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5. “Kury i lis” (kształtowanie szybkości reakcji) 

To inna wersja zabawy “Baba Jaga patrzy”. Wybrana osoba jest lisem który próbuje polować 

na kury. Lis stoi z zamkniętymi oczami i mówi hasło: “raz dwa trzy złapany będziesz ty!” kury 

czyli Pozostałe dzieci są ustawione w szeregu w dużej odległości od Lisa kiedy Lis ma 

zamknięte oczy kury próbują podejść jak najbliżej do lisa. W momencie kiedy list odwraca się 

i patrzy wszystkie kurki muszą się zatrzymać i stać nieruchomo. Złapana kurka jest odsyłana 

do miejsca startu i musi wykonać zadanie przysiady lub pajacyki. Jeśli dzieciom uda się 

dotrzeć do Lisa w czasie kiedy ma zamknięte oczy i go dotknąć lis przegrywa i musi uciekać 

zagrody wiejskiej i i wykonać sportowe zadanie.  

  

6. “Gęsi wyścig” (współpraca w grupie, ogólna sprawność i koordynacja, orientacja w 

przestrzeni) 

Cała grupa lub grupa podzielona na zespoły ustawia się gęsiego czyli w kolejce. Każdy zespół 

będzie miał do pokonania określony odcinek drogi. Taki tor wyznaczamy na przykład 

pachołkami. Na sygnał nauczyciela drużyny trzymając się za ręce rozpoczynają wyścig jak 

najszybciej idą lub w jedną do wyznaczonego pachołka okrążają go i wracają na swoje 

miejsce. W czasie wyścigu drużyny nie mogą zostać przerwane czyli cały czas trzeba trzymać 

się za ręce. Gęsi wyścig wygrywa Ta drużyna która wspólnie w całości dotrze do linii mety 

czyli liczy się ostatnia gąska ostatnie dziecko z całej kolejki. 

W tej zabawie można wprowadzać dodatkowe utrudnienia czyli sposób w jaki drużyna 

trzyma się razem: mogą trzymać się za ręce, za ramiona lub za kolana. W każdej z tych 

sytuacji tempo poruszania się zespołu będzie inne w związku z tym można też dostosować 

odległość jaką drużyna ma pokonać.  

 

Zakończenie – ćwiczenia rozciągające/rozluźniające  
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