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Opowieść ruchowa „Zawody sportowe”. 

 

Pewnego dnia mali sportowcy dowiedzieli się o zawodach sportowych, które miały odbyć się 

w hali sportowej niedaleko naszego przedszkola. Postanowili wziąć w nich udział. Szli po 

drodze kamienistej na palcach, przez wysokie trawy   potem przechodzili po kamieniach 

przez rwący strumień (marsz wokół sali: marsz na palcach, marsz z uniesionymi kolanami, 

przejście na palcach po rozrzuconych woreczkach, skarpetkach). 

Zatrzymali się na łące pełnej kwiatów i rozkoszowali się ich zapachem (ćwiczenie 

oddechowe: wdech nosem, wydech ustami). 

Sportowcy rozglądali się dookoła, widzieli trawy, kwiaty, drzewa. Dzieci naśladowały 

kołyszące się na wietrze trawy, krzewy i drzewa, które dumnie i prosto rosły w górę (krążenia 

głowy, szyi, wymachy i krążenia rąk, wyciąganie się ku górze, „rośniemy”). 

Za łąką była rzeka, którą dzieci musiały przepłynąć, aby dostać się na miejsce (Siad ugięty na 

ławeczce, ręce za plecami, przesuwamy się do przodu). 

Dzieci bardzo się zmęczyły i zapragnęły dalej pojechać rowerem (leżenie tyłem, RR – 

„skrzydełka”, NN ugięte wykonują ruch rowerowy). 

Tuż przed halą sportową spotkali wielkiego sędziego i zgodnie ze zwyczajem pokłonili się 

jemu nisko (siad skrzyżny, ręce – „skrzydełka”, pochylanie się). 

Dzieci usiadły na trybunach i wysłuchały, jakie zadania będą musieli wykonać podczas 

zawodów. 

I KONKURENCJA: 

 Przejście po ławeczce (sznurku), RR ustawione w bok. 

 



II KONKURENCJA: 

Zrobienie kulki z gazety za pomocą stóp. 

 

III KONKURENCJA: 

Dmuchanie kulki z gazety jak najdalej. 

 

IV KONKURENCJA: 

Siad ugięty , dłonie oparte na podłożu za plecami.  ćwiczącymi leży obręcz. Wrzucanie 

stopami   kulki do obręczy. 

 

W naszych zawodach sportowych nie ma przegranych, wszystkie dzieci mogą się cieszyć, 

ponieważ bardzo dobrze wykonały wszystkie zadania. 

Czy dobrze się bawiliście na zawodach? 

 

Rozmawiają o zawodach sportowych. N. zwraca uwagę dzieci na zachowanie sportowców 

podczas odśpiewywania hymnu państwowego, podanie rąk, gratulowanie przeciwnikom, 

reakcje kibiców. Używa zwrotów: stanąć na podium, mieć satysfakcję, rywalizacja – dzieci 

definiują je podium, zawodnik, kibic, medal. N. prowokuje rozmowę o emocjach: Jak się 

czuje zwycięzca, a jak przegrany? Dzieci powinny wiedzieć, że sam udział w zawodach jest 

godny uznania, że nie każdy zdobędzie złoty medal, ale nie należy się poddawać – lepiej 

trenować, pracować nad formą. Ostatnie zdanie to okrzyk: Nie ważne, kto wygra, kto przegra 

– liczy się dobra zabawa!  

 

 



 

 

 

 

„Medale” – praca plastyczno-  techniczna .  Dzieci otrzymują masę porcelanową (lub solną 

bądź gipsową). Ugniatają ją tak, aby była plastyczna i możliwie płaska. Foremką do ciastek 

wykrawają kształt medalu, wykałaczką robią otwór do przewieszenia wstążki. Następnie 

palcami tłoczą wzory na medalu. Gdy masa wyschnie, dzieci malują medale farbami 

 

 

 

Pokoloruj medale, puchar i znicz olimpijskIDOBREJ ZABAWY! 



 

 


