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TEMAT ZAJĘĆ

Kształtowanie siły i wytrzymałości w terenie.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Rozwój ogólnej sprawności fizycznej,
siły mięśniowej i poprawa wydolności.

Umiejętność poruszania się po terenie
z przeszkodami, poprawne wykonywanie
przeskoków i rzutów na odległość.

Świadome kształtowanie sprawności
w terenie.

Zwrócenie uwagi ucznia na dbałość
o środowisko naturalne oraz odpowiednie
zachowanie się w lesie i w jego pobliżu.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępno
-przygotowawcza (8’)

Zabawa ożywiająca:
„Berek w parach”

Zabawa organizacyjno
-porządkowa:
„Do swojego koloru”

24

10 lat

Teren leśno-zielony w okolicy Jeziora Ostrów.
Pachołki, szarfy, tyczki, szyszki, drewniane kłody drzew, kora,
drewniane krążki i paliki.

45 min.

Zbiórka, podanie celów lekcji, sprawdzenie gotowości do zajęć.
Omówienie zasad zachowania się.

Teren trawiasty ok. 20 m nauczyciel oznacza pachołkami. Następnie
dobiera dzieci w pary. Ta z par, która jest berkiem, musi gonić inne
uciekające pary. Parom nie wolno się rozdzielić. Jeżeli berkowi uda
się złapać inną parę, wówczas oni są berkiem.

Uczestnicy są podzieleni na cztery drużyny (oznaczeni kolorami szarf).
Na tyczkach przy polanie zostają zawieszone szarfy. Na sygnał dzieci
poruszają się krokiem odstawno-dostawnym, wykonują wyskoki
naprzemianstronne, poruszają się krokiem skrzyżnym. Na sygnał
gwizdka jak najszybciej ustawiają się przy swoim kolorze szarf
w szeregu lub w rzędzie. Przy kolejnym powtórzeniu, nauczyciel
zmienia zawieszenie szarf na tyczkach.

Bieg slalomem między drzewami – prowadzi pierwszy uczeń w rzędzie.

Scenariusz zajęć 1
Autor: Marzena Chatłas
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie



Część główna (30’)

Część końcowa (7’)
Zabawa uspokajająca:
„W chowanego”

Uwagi

Nauczyciel ustawia po dwóch uczniów przy drzewach. Uczniowie:

• ustawieni tyłem do drzewa wykonują obrót i rękoma opierają się
o drzewo jednocześnie odpychając się, to samo ćwiczenie wykonują
w drugą stronę,

• stoją w rozkroku ustawieni przodem w odległości 70 cm od drzewa,
opierają dłonie o drzewo, uginają i prostują ramiona z jednoczesnym
dźwignięciem ciężaru ciała,

• ustawieni jak wyżej naprzemianstronnie pracują nogami,
„sprężynowanie”,

• opierają jedną nogę o drzewo na zmianę z drugą,
• opierają dłonie o drzewo i wymachują nogami w bok,
• ustawieni tyłem do drzewa, opierają tułowie w półprzysiadzie

i pracują nogami, wykonują wyprost jednej nogi na zmianę z drugą.

Uczniowie zostają podzieleni na cztery drużyny według kolorów.
Współpracują w rzędach. Drużyny otrzymują punkty od 4 do 1
w zależności od tego, która pierwsza wykona:

• marsz po trawiastym terenie z korą na głowie do wyznaczonego
miejsca i powrót, przekazanie kory następnej osobie,

• bieg po trawiastym terenie z pałeczką sztafetową – zamiast pałeczki
drewniane paliki i przekazywanie następnym osobom z drużyny,

• slalom z pałeczką sztafetową,
• przebiegnięcie po wyznaczonym terenie nad przeszkodą – drewniane

kłody drewna,
• przeskoki obunóż i jednonóż nad przeszkodą – drewniane kłody

drewna,
• rozkładanie szyszek i zbieranie na drewnianych klockach,
• rzuty do celu – każdy z uczestników ma 3 rzuty (liczymy punkty za

trafienie w wyznaczone miejsce).

Grupa przechodzi na teren piaszczysty i wykonuje ćwiczenia w parach
tzw. „taczka” oraz przeskoki przez dół na terenie piaszczystym.

Uczniowie chowają się za drzewami mając możliwość „zaklepania się”
przy wyznaczonym drzewie.

Zbiórka w dwuszeregu. Nauczyciel sprawdza stan klasy, omawia
wyniki zawodów (zabawy), ocenia współzawodnictwo, wyróżnia
ćwiczących, omawia walory atletyki terenowej dla rozwoju.

Propozycja lekcji może być prowadzona w innych warunkach
terenowych oraz z wykorzystaniem innych pomocy dydaktycznych.
Jest możliwa do przeprowadzenia na wszystkich etapach edukacji.
Istotą lekcji jest wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na świeżym
powietrzu, zachowanie bezpieczeństwa i poszanowanie środowiska
naturalnego.



TEMAT ZAJĘĆ

Chcę być szybki jak wiewiórka – doskonalimy technikę biegu.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Umiejętności: prawidłowa technika biegu,
zabawy bieżne.
Motoryczność: kształtowanie szybkości,
doskonalenie techniki biegu.
Wiadomości: prawidłowe wykonywanie
skipów A i C.
Wychowanie: wdrażanie do samokontroli,
przezwyciężanie zmęczenia.

Utrwalenie wiadomości przyrodniczych.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna:

Ćwiczenia
organizacyjno-porządkowe

Chód, trucht, lekki bieg

Zabawa ożywiająca: „Berek
pole – las”

11

10-11 lat

Las w pobliżu szkoły.

90 min.

Zbiórka w dwuszeregu na boisku szkolnym: sprawdzenie obecności
i gotowości do zajęć, przedstawienie tematu i celu lekcji oraz zachęcenie
i zmotywowanie uczniów do wysiłku na zajęciach.

Uczniowie parami maszerują na miejsce ćwiczeń. Ostatnia para biegnie
na początek, ustawia się jako pierwsza para i krzyczy: „Hej ho, hej ho”,
dając tym samym sygnał kolejnej parze. Ostatnia para opowiada: „Do
lasu by się szło” i biegnie na początek. Zadanie jest powtarzane aż do
dojścia na teren ćwiczeń (las obok szkoły).

Uczniowie stoją na wyznaczonym terenie. Jeden uczeń dostaje
od nauczyciela szyszkę, a drugi trawę. Uczniowie biegają i przekazują
sobie trawę i szyszkę. Na słowo „las”, wypowiedziane przez nauczyciela,
uczeń, który ma szyszkę w ręku, podnosi ją do góry. Pozostali uczniowie
starają się jak najszybciej dotknąć osoby z szyszką. Uczeń, który
dobiegnie jako ostatni nie bierze udziału w następnym ćwiczeniu.
Na słowo „pole” rękę podnosi uczeń posiadający trawę, pozostali
uczniowie starają się jak najszybciej dotknąć tego ucznia.

Scenariusz zajęć 2
Autor: Małgorzata Dam
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie



Ćwiczenia kształtujące

Część główna:

Ćwiczenia doskonalące
technikę biegu (skip A, C)

Zabawa: „Las liściasty,
las iglasty”

Zabawa o charakterze
rozluźniającym:
„Kto to powiedział”

Skoki

Rzuty: „Strzelanie
z kaczek”

Marszobieg:
„Wężowy bieg”

Uczniowie kontynuują zabawę „Berek pole – las”. Zamiast biegu wykonują
kolejne ćwiczenia:
• w marszu naprzemianstronne krążenia rąk w tył,
• wyrzut rąk w górę, opuszczenie rąk i wyrzut w przód, opuszczenie rąk,
• wykrok z pogłębieniem prawej nogi, wykrok z pogłębieniem lewej nogi,
• trucht tyłem,
• w truchcie co trzeci krok skłon tułowia w przód,
• w truchcie skłony głowy w bok.
Aby urozmaicić zabawę, nauczyciel zamiast słów „pole” i „las” może
wymieniać nazwy zwierząt i roślin występujących w lesie lub na polu,
przyporządkowując je odpowiednio szyszce lub trawie.

Uczniowie ustawiają się w dwóch rzędach, wyznaczonych dwoma liniami
na leśnej ścieżce, odległymi o 15 m. Uczniowie wykonują kolejno skip A,
na sygnał gwizdka. Wracają bokiem ścieżki marszem, wykonują kilka
powtórzeń. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia przy skipie C. Skipy
pomagają w doskonaleniu prawidłowego ruchu podczas biegu. Ważne,
aby od początku uczniowie poprawnie wykonywali ćwiczenie.

Uczniowie stoją na wyznaczonym terenie. Nauczyciel wymienia nazwę
dowolnego drzewa. Jeżeli drzewo należy do lasu liściastego, uczniowie
wykonują skip A, tak jakby chcieli przeskoczyć przez kupki liści. Jeżeli
drzewo należy do lasu iglastego, uczniowie wykonują skip C, tak jakby
igły kuły w stopy.

Uczniowie ustawiają się na obwodzie koła o promieniu ok. 3 m od dużego
drzewa. Maszerują po obwodzie koła. Jeden z uczniów stoi przy drzewie
zakrywając oczy. Następnie, kolejne osoby wyznaczone przez nauczyciela
głośno mówią nazwę rośliny występującej w lesie. Jeżeli roślina nie rośnie
w lesie, osoby zamieniają się miejscami. Jeżeli uczeń wymieni poprawną
nazwę rośliny, osoba stojąca w środku próbuje zgadnąć, kto to powiedział.
Jeśli zgadnie, zamienia się z tą osobą miejscami.

Uczniowie ustawiają się w rzędzie z boku ścieżki. Kolejno przeskakują
ścieżkę i wracają prawą stroną na koniec rzędu. Wykonują:
• cztery małe skoki z odbicia obunóż,
• dwa większe skoki obunóż,
• skoki z odbicia jednonóż z krótkiego nabiegu z lądowaniem na nogę

wymachową i przebiegnięciem (przez ścieżkę) po 3 powtórzenia.
Wracając po ostatnim skoku każdy uczeń szuka patyka ok. 30 cm.

Uczniowie ustawiają się w szeregu na ścieżce. Nauczyciel stoi bokiem
do uczniów, rzuca w górę patyk. Pierwszy uczeń próbuje patykiem trafić
w rzucony przez nauczyciela patyk. Jeżeli mu się uda, dostaje punkt.
Uczniowie rzucają po kolei. Po zakończeniu kolejki idą zebrać patyki.
Grupa wykonuje cztery powtórzenia. Osoby, które zdobędą największą
liczbę punktów, otrzymują brawa.

Uczniowie ustawiają się w rzędzie przed wyznaczoną liniami częścią
ścieżki. Wykonują marszobieg – w jedną stronę slalomem, od jednego
do drugiego brzegu ścieżki, wracają marszem. Grupa wykonuje sześć
powtórzeń bez przerywania.



Część końcowa:

Chód

Ćwiczenia uspokajające
i organizacyjno-porządkowe

UWAGI

Uczniowie parami maszerują do szkoły. Wymieniają kolejno zwierzęta
mieszkające w lesie. Jeśli uczeń powie poprawną nazwę, dzieci krzyczą:
„tak”, jeżeli się pomyli – krzyczą: „nie”. Jeżeli przez 5 s. nie poda żadnej
nazwy, dzieci krzyczą: „oj oj oj” i kolejka przechodzi na następną osobę.

Zbiórka na boisku szkolnym. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, chętni
uczniowie dzielą się wrażeniami: „Na dzisiejszych zajęciach podobało
mi się…”, „Nauczyłem się…”.

Podczas trwania zajęć nauczyciel powinien zwracać uwagę na poprawną
technikę biegu i wykonywania ćwiczeń.



TEMAT ZAJĘĆ

Letnia Olimpiada Sportowa w lesie.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Kształtowanie wytrzymałości i koordynacji
ruchowej.

Rozwijanie skoczności poprzez skoki
przez naturalne przeszkody.

Uczeń zna zasady zachowania bezpieczeństwa
podczas zajęć terenowych.

Uczeń wie, co to jest współzawodnictwo
i zasady fair play.

Uczeń zna konkurencje olimpijskie.

Uczeń potrafi wymienić polskich medalistów
igrzysk w Rio de Janerio.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Część główna

Część końcowa

ok. 60

9-12 lat

Las.
Gałęzie, konary, szyszki, pnie, puszki, łuki, strzały.

45 min.

Zbiórka, przywitanie ćwiczących, sprawdzenie obecności, przedstawienie
celów lekcji, przygotowanie do wysiłku (3’).

Uczniowie idą szybkim tempem do lasu (6’). Na leśnej polanie wykonują
ćwiczenia kształtujące mięśnie: ramion, tułowia, nóg oraz ćwiczenia
gibkościowe (5’).

Strzelanie z łuku – wykonywanie strzałów z łuku w snopek (4’).
Bieg z przeszkodami – uczniowie wykonują bieg po lesie i starają się
pokonać przeszkody: konary, gałęzie (4’).
Bieg z przekazywaniem pałeczki sztafetowej – nauczyciel dzieli uczniów
na zespoły 4-6 osobowe i wyznacza kolejność zmian. Uczniowie rozstawieni
na obwodzie okrążenia 1000 m wykonują bieg sztafetowy (4’).
Równoważnia – ćwiczenia wolne na równoważni – uczniowie wykonują
przejścia równoważne po pniu (4’).
Rzut oszczepem – wykonanie rzutu patykiem na odległość. Nauczyciel
ocenia, kto najdalej rzucił, zaznaczając na podłożu pierwsze 3 miejsca
wśród dziewcząt i chłopców osobno (6’).
Strzelectwo – uczniowie rzucają szyszkami z odległości ok. 5-6 m do
puszek (4’).

Uspokojenie organizmu, regulacja oddechu. Spokojny marsz do szkoły,
zbiórka, podsumowanie osiągnięć uczniów (5’).

Scenariusz zajęć 3
Autor: Urszula Pomocka
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Białuniu



TEMAT ZAJĘĆ

Wyprawa terenowa z pokonywaniem przeszkód.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Kształtowanie sprawności biegowej pod górę.

Podnoszenie sprawności motorycznych
z akcentem na siłę nóg.

Współdziałanie i odpowiedzialność za pracę
zespołu.

Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

Kształtowanie umiejętności obcowania
z przyrodą.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Ćwiczenia organizacyjno
– porządkowe (5’)

Ćwiczenia
przygotowujące (10’)

Zabawa ożywiająca:
„Lawina” (5’)

Rozgrzewka (15’)

30

11 lat

Las.
Szarfy, szyszki, patyki.

90 min.

Zbiórka, przywitanie grupy. Nauczyciel sprawdza obecność oraz gotowość
do zajęć. Podaje temat zajęć, celów i zadań. Motywuje uczniów do
uczestniczenia w zajęciach. W drodze do lasu nauczyciel zwraca uwagę
uczniów na zachowanie bezpieczeństwa.

Trucht, marsz w kierunku lasu.

Na leśnej polanie wybrany uczeń stara się schwycić innych, uciekających
w różnych kierunkach. Dotknięty łapiąc się za rękę z goniącym, pomaga
chwytać pozostałe dzieci. Liczba chwytających zwiększa się jak „lawina”,
a ucieczka staje się coraz trudniejsza.

Uczniowie wykonują ćwiczenia kształtujące:
• krążenia ramion w przód i tył z naprzemianstronną pracą ramion w marszu,
• cwał bokiem,
• bieg z wysokim unoszeniem kolan,
• skłony tułowia w przód i dotknięcie ziemi raz lewą, raz prawą ręką w biegu,
• slalom między drzewami na zmianę z uderzaniem piętą w pośladek

nogi zewnętrznej,
• krążenia biodrami,
• przeskoki przez przeszkodę,
• rytmy 2 x 60 m.

Ćwiczenia rozciągające nogi przy drzewach.

Scenariusz zajęć 4
Autor: Elżbieta Romej
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie



Część główna (35’)

Część końcowa

Zabawa uspokajająca:
„Pająk i muchy” (5’)

Ćwiczenia korekcyjne
(3’ i 10’)

Ćwiczenia organizacyjno
– porządkowe (2’)

Podbiegi pod górę 2 x 30 m.

Podbiegi pod górę 2 x 50 m z rywalizacją w parach. Nauczyciel zwraca
uwagę na energiczną pracę kończyn górnych.

Nauczyciel dzieli uczniów na cztery zespoły i oznacza je szarfami.
Przypomina i pokazuje przekazywanie pałeczki sposobem „od dołu”.
Uczniowie wykonują sztafetowe biegi z patykiem. Bieg odbywa się po
obwodzie „pętli” crossowej (długość pętli od 100 do 150 m). W trakcie
biegu uczniowie zbierają po 3 szyszki.

Rzuty szyszkami do celu. Nauczyciel wyłania uczniów najdalej rzucają-
cych.

Rzuty szyszkami na odległość.

Dzieci biegają w luźnej gromadce naśladując bzykaniem i brzęczeniem
latające muchy. Na sygnał słowny nauczyciela „pająk” zastygają w bez-
ruchu, a nauczyciel-pająk wychodzi na łowy i śledzi czy ktoś z nich nie
porusza się. Poruszoną muchę pająk zabiera do swojej sieci (miejsce
z boku pola zabawowego).

Uczniowie w dwójkach stoją tyłem do siebie, przeciągają się na plecy.

Dzieci w parach za nauczycielem udają się do szkoły. Marsz uspokajający.

Zbiórka, omówienie i podsumowanie zadań lekcji. Nauczyciel zachęca
uczniów do samodzielnego realizowania zadań w czasie pozalekcyjnym.



TEMAT ZAJĘĆ

Maszeruj, biegnij, skacz… napełnij płuca zielenią!

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Uczeń potrafi pokonać przeszkody terenowe
w biegu, w marszu, skacząc i wspinając się,
potrafi kontrolować oddech, zmierzyć tętno
oraz ocenić możliwości własnego organizmu.

Rozwijanie sprawności motorycznej: wytrzymałość
biegowa, skoczność, zwinność, moc.

Uczeń zna zasady zabaw w terenie, pogłębia
wiedzę na temat marszobiegu, współdziała
w zespole, przeżywa radość z rywalizacji.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Organizacja lekcji (4’)

Przygotowanie organizmu
do wysiłku (7’)

15

klasa IV – VI szkoły podstawowej

Pobliski kompleks zielony (las, pole).

60 min.

Zbiórka, powitanie. Nauczyciel sprawdza gotowość uczniów do zajęć,
zapoznaje ich z tematem lekcji, przypomina zasady BHP.

Rozgrzewka jest wykonywana w drodze do lasu. Uczniowie wykonują:
• marsz z uniesionymi ramionami w górę z jednoczesnym głębokim

wdechem przez nos,
• marsz z wymachem ramion ze skłonem w tył i w przód,
• marsz z wymachami ramion na przemian z pogłębieniem,
• trucht (zwrócenie uwagi na pracę ugiętych rąk),
• marsz z odmachami wyprostowanych ramion przemian w tył

i w przód z dotknięciem dłońmi,
• krok odstawno-dostawny, odmachy boczne ramion do skrzyżowania

w położeniu dolnym,
• marsz.

Na koniec uczniowie sprawdzają jak na tym etapie zachowuje się ich puls.

Scenariusz zajęć 5
Autor: Monika Wysoczańska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowym Worowie



Część główna (40’)

Zabawa: „Wiewiórki do
dziupli”

Część końcowa

Ćwiczenia uspokajające
i oddechowe (6’)

Zakończenie (3’)

Marszobieg z pokonywaniem przeszkód naturalnych;
Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe;
Wieloskoki w różnych formach, podbiegi i zejścia na zboczach
o różnym nachyleniu;

Uczniowie wykonują kolejno:
• trucht jeden za drugim, ostatni uczeń z rzędu na sygnał nauczyciela

przyśpiesza, zajmuje pozycję na przodzie, zwalnia i wyrównuje
tempo,

• podbieg na zbocze i zejście,
• przeskok przez strumyk,
• wspinanie się na zbocze,
• slalom między drzewami,
• wyskoki do zwisających gałęzi,
• przejścia, skoki, ćwiczenia równoważne na leżących pniach drzew.
Zabawa kończy się, gdy pierwszy uczestnik zajmie pozycję wyjściową
(na końcu grupy).

Uczeń obejmuje drzewo szarfą i trzyma ją za końce. Stojąc blisko
drzewa wykonuje skłony w przód, w tył, w bok do prostych ramion.
Noga wykroczna wsparta o drzewo, noga zakroczna wyprostowana,
równoległa do nogi wykrocznej, stopa dotyka podłoża całą powierzch-
nią. Uczeń wykonuje wypady w bok prawą nogą i lewą nogą na prze-
mian, a następnie wyskoki dosiężne obunóż z miejsca do obranego
punktu na drzewie i skoki obunóż przodem, tyłem i bokiem.

Grupę dzielimy na trójki. Na obwodzie dużego koła, dwoje uczestników
stojąc naprzeciw siebie podaje sobie ręce, trzeci staje między nimi – to
„wiewiórka w dziupli”. W środku koła staje jeden uczestnik zabawy. Na
zawołanie prowadzącego „wiewiórki w dziupli” zmieniają się miejscami:
wybiegają z dziupli i wbiegają do zwolnionych. Stojący w środku koła,
stara się zająć dziuplę. Wiewiórka, która nie ma dziupli, zostaje
w środku koła.

Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia:
• marsz, trucht naprzemiennie,
• obustronne krążenie ramion w przód,
• obustronne krążenie ramion w tył,
• skip A,
• skip C,
• bieg wieloskokiem z nogi na nogę,
• zbiegnięcie z górki.
Na koniec uczniowie sprawdzają jak na tym etapie zachowuje się ich puls.

Po powrocie na teren szkoły uczniowie wykonują marsz na palcach
oraz marsz na zewnętrznych i wewnętrznych częściach stóp.
Następnie wznoszą ramiona, łącząc to z wdechem.
Wykonują skłon T w przód połączony z wydechem.

Zbiórka. Nauczyciel podsumowuje lekcję.



TEMAT ZAJĘĆ

„Leśne przygody” – sportowe przeszkody.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Zwiększenie aktywności fizycznej.

Próba wytworzenia u uczniów zamiłowania
do czynnego wypoczynku na łonie natury.

Zapoznanie uczniów z możliwościami i sposobami
wykorzystania terenu naturalnego do zabaw
w czasie wolnym.

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec
środowiska naturalnego.

Uczeń wie, jak należy ubrać się w zależności
od warunków pogodowych i pory roku.

Zna wystarczający zasób ćwiczeń
z wykorzystaniem przeszkód naturalnych.

Wie, dlaczego należy systematycznie podejmować
wysiłek o charakterze wytrzymałościowym.
Potrafi dostosować wysiłek fizyczny do swoich
możliwości organizmu.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna (10’)

Czynności organizacyjno
– porządkowe

Rozgrzewka

Zabawa ożywiająca:

25

12 lat

Pobliski las.
Naturalne przeszkody leśne.

45 min.

Zbiórka i powitanie. Nauczyciel sprawdza gotowość do zajęć, podaje
temat i cele lekcji. Przypomina zasady bezpieczeństwa.

Rozgrzewkę nauczyciel przeprowadza w czasie dojścia do miejsca,
w którym realizowana jest część główna. Uczniowie wykonują:
• krążenia obustronne ramion w przód,
• krążenia obustronne ramion w tył,
• przeskoki z nogi na nogę z wysokim unoszeniem kolan i wymachem

ramion – wieloskoki,
• bieg na palcach,
• bieg na piętach,
• bieg z wysokim unoszeniem kolan,
• bieg z uderzeniem piętami o pośladki,
• bieg bokiem,
• trucht z krótkimi fazami przyspieszenia.

Nauczyciel wybiera odpowiedni teren do tego ćwiczenia, bez połamanych
gałęzi i krzaków. Uczniowie biegają slalomem między drzewami.

Scenariusz zajęć 6
Autor: Magdalena Staruk
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Rąbinie



Część główna (30’)

Część końcowa (5’):

Nauczyciel dzieli uczniów na kilka zespołów i zaprasza na wędrówkę
po lesie. Stawia przed nimi różne ciekawe zadania do wykonania, które
zapisane są na kartkach. Kartki z numerami przyczepione są do wybranych
drzew, na odwrocie każdej kartki znajduje się zadanie. Każdy zespół
wykonuje zadanie i przechodzi do następnego drzewa.

Zadanie 1: Rzuty szyszkami do celu:
• uczniowie rzucają kolejno szyszkami do kwadratu zrobionego z patyków

z odległości 5 m.

Zadanie 2: Przejście po leżącym pniu drzewa:
• przodem – z krótkiego rozbiegu uczniowie wskakują na pień leżącego

drzewa i przechodzą po nim jak po kładce,
• bokiem – z krótkiego rozbiegu uczniowie wskakują na pień leżącego

drzewa i przechodzą po nim jak po kładce.

Zadanie 3: Biegi wokół drzew:
• uczeń obiega dwa wyznaczone drzewa, wykonując wokół nich tzw.

ósemkę.

Zadanie 4: Podciągania na odpowiednio wybranej gałęzi drzewa:
• wybieramy wszystkie nadające się do wykonania tego ćwiczenia

gałęzie i wykonujemy podciągnięcia na gałęzi trzymając ją najpierw
nachwytem, następnie podchwytem (każdy uczeń wykonuje po 2
próby) należy zwrócić uwagę na wybór odpowiednich gałęzi, aby
zapewniały bezpieczeństwo ćwiczącym.

Zadanie 5: Posuwanie się w przód skokami zawrotnymi:
• uczniowie frontalnie wykonują skoki zwrotne wzdłuż leżącego pnia

drzewa, zwracamy uwagę na dokładność wykonywania skoków za-
wrotnych – odbicie obunóż, stopy złączone w czasie skoku i lądowa-
nie na obie stopy.

Zadanie 6: Skoki na drzewo:
• uczeń obejmuje drzewo rękoma stojąc przed nim przodem; na sygnał

nauczyciela uczeń wskakuje na drzewo i stara się utrzymać przez 10
sekund.

UWAGA! Zabawę można przeprowadzić, gdy drzewo nie spowoduje
zabrudzenia odzieży. W przeciwnym wypadku, zabawa siłowa w parach.

Grupa wraca do szkoły, wykonując ćwiczenia oddechowe (próby
pomiaru tętna – nauczyciel przypomina w jaki sposób najprościej
i najszybciej można zmierzyć tętno – układamy dłoń i wyszukujemy
tętnicę szyjną, palce złączone, kciuk ułożony przeciwlegle lub wyczuwamy
tętno na przegubie ręki, palce złączone i ułożone na przegubie).

Zbiórka, podsumowanie lekcji, wyróżnienie najlepiej ćwiczących.
Sportowe pożegnanie.



TEMAT ZAJĘĆ

Marszobieg terenowy z pokonywaniem naturalnych przeszkód.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Rozwój siły mięśniowej, poprawa wydolności
i ogólnej sprawności fizycznej.

Uczeń świadomie kształtuje swoją sprawność
fizyczną w terenie. Wie jak zachować się
w terenie, dba o środowisko naturalne.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Cześć wstępna (2’)

Ćwiczenia w truchcie
i w miejscu (5’)

Część główna (20’)

Cześć końcowa (13’)

25

11 lat

Kompleks leśny (las, park).
Szyszki, konary, drzewa, pnie, apteczka, gwizdek.

45 min.

Zbiórka i powitanie. Nauczyciel podaje temat lekcji i przypomina zasady
bezpieczeństwa i zasady zachowania się w lesie.

Wymarsz do lasu. Pogadanka na temat walorów zdrowotnych ćwiczeń
na świeżym powietrzu.

Uczniowie wykonują:
• skłony tułowia do prostych nóg z pogłębieniem,
• krążenie ramion w przód i w tył na przemian,
• przedmachy ramion na przemian lewa ręka w przód i prawa ręka w tył

w podskokach,
• bieg z uderzeniem piętami o pośladki,
• bieg tyłem, bokiem z przekładanką,
• bieg z dotykaniem podłoża prawą i lewą ręką,
• bieg z wysokim unoszeniem kolan,
• bieg nożycowy w przód,
• bieg wieloskokiem z nogi na nogę.

Uczniowie wykonują:
• biegi pod górkę 20 m x 10 (nauczyciel zwraca uwagę na technikę

biegu po nierównym terenie),
• slalom między krzewami i drzewami,
• wspinanie się po skarpie,
• zwisy na gałęziach drzewa – huśtanie,
• przejścia, skoki, ćwiczenia równoważne na ściętych pniach drzew.

Zabawa „Grzybobranie”: dzieci zbierają szyszki na czas i kto ma
najwięcej, ten wygrywa.

Ćwiczenia zręcznościowe szyszkami (żonglerka szyszkami).

Zbiórka. Nauczyciel sprawdza stan klasy. Ocenia współzawodnictwo,
wyróżnienia ćwiczących. Omawia walory atletyki terenowej dla rozwoju ucznia.

Scenariusz zajęć 7
Autor: Jakub Drapiński
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Reczu



TEMAT ZAJĘĆ

Lekkoatletyka w terenie.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Rozwijanie kondycji fizycznej i koordynacji oraz
przekazanie uczniom wiadomości i umiejętności
umożliwiających samokontrolę, samoocenę
i samodzielne podejmowanie zadań.

Postawy – zasady bezpiecznego zachowania
się w lesie, dbania o środowisko naturalne.

Wiadomości – poznanie swoich uzdolnień
motorycznych poprzez biegi, marsze,
różnego rodzaju skoki.

Umiejętności – pokonywanie przeszkód
w terenie.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna (20’)

Zabawa orientacyjno-
porządkowa
,,Reagowanie
na ruchy rąk’’

16

9-10 lat

Tereny leśne.
Apteczka pierwszej pomocy, szyszki, patyki.

90 min.

Zbiórka, powitanie. Nauczyciel podaje temat i zadania lekcji.

Uczniowie biegają w dowolnym kierunku obserwując nauczyciela.
Na widok podniesionych dwóch palców (wskazujący i środkowy),
ustawiają się w kolumnie dwójkowej po prawej stronie ścieżki.
Kiedy nauczyciel uniesie jeden palec (kciuk), ćwiczący ustawiają
się gęsiego po prawej stronie ścieżki. Cała dłoń w górze oznacza
zwiększony odstęp w kolumnie dwójkowej.

Następnie w marszu, truchcie uczniowie przemieszczają się na miejsce
ćwiczeń z przestrzeganiem zasad ruchu drogowego (5’).

Scenariusz zajęć 8
Autor: Jarosław Giza
Nazwa szkoły: Zespół Szkól im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie



Część główna (55’)

Część końcowa (15’):

Uczniowie wykonują ćwiczenia kształtujące w marszu, truchcie, biegu:
• naprzemianstronne krążenia ramion w przód,
• naprzemianstronne krążenia ramion w tył,
• uderzenia piętami o pośladki,
• wysokie unoszenie kolan,
• nożyce w przód,
• krok skrzyżny,
• skoki z nogi na nogę.

Następnie ćwiczenia gibkościowe przy drzewach (po osiem powtórzeń):
• ramiona oparte o pień drzewa – ugięcia ramion,
• ramiona oparte o pień drzewa – wymach prawej nogi w tył

z przyciąganiem kolan do klatki piersiowej, zmiana nogi,
• stojąc przodem do drzewa podciąganie prawej nogi ugiętej w kolanie,
• stopa prawej nogi oparta o pień drzewa, skłony tułowia do prawej

nogi i do nogi postawnej,
• wymachy nóg w bok (w płaszczyźnie czołowej),
• wymachy nóg w przód (w płaszczyźnie strzałkowej),
• w staniu tyłem do drzewa, mostek zstępowanie ramion po pniu w dół

i powrót w górę,
• atakowanie drzewa nogą wyprostowaną.

Trucht slalomem między drzewami i krzewami. Pokonywanie przeszkód
terenowych:
• skarpy,
• rowy,
• fałdy terenowe,
• wbieganie na górę,
• zbieganie w dół,
• zeskoki w głąb na piaszczyste podłoże,
• lekkoatletyczny tor przeszkód z wykorzystaniem przeszkód terenowych.

Przejścia, skoki, ćwiczenia równoważne na ściętych kłodach drzew:
• przejście po kłodzie z obniżaniem środka ciężkości,
• przejście po kłodzie z wysokim unoszeniem kolan i przekładaniem

patyka między kolanami,
• przeskoki zawrotne przez kłodę,
• przeskok z kłody na kłodę,
• skoki przez kłodę.

Współzawodnictwo w dwóch drużynach:
• sztafety wahadłowe z wykorzystaniem patyków jako pałeczek

sztafetowych,
• skoki z miejsca oddawane,
• rzuty szyszkami do celu.

W marszu (400 m) połączonym z ćwiczeniami uspokajającymi
uczniowie idą do leśnego punktu edukacyjnego, gdzie odbywają
spotkanie z przedstawicielami nadleśnictwa. W trakcie spotkania
przypominają sobie zasady zachowania się w lesie i na terenie parku
narodowego oraz rezerwatów przyrody. Poznają również zagadnienia
proekologiczne gospodarki leśnej (30’).

Powrót do szkoły, zbiórka. Nauczyciel omawia zajęcia i żegna uczniów.



TEMAT ZAJĘĆ

Kształtowanie orientacji przestrzennej.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Umiejętność określania stron świata.

Umiejętność pokonywania prostych przeszkód
terenowych.

Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu
ulicznego.

Kształtowanie wytrzymałości i spostrzegawczości.

Poprawne zachowanie wobec przyrody.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE, SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna

Część główna

Dowolna.

10-12 lat

Miejscowy park.
Szarfy, woreczki, kamizelki, mapy, kasztany.

45 min. x 2

Zbiórka parami, powitanie. Nauczyciel podaje informacje co do tematu
ćwiczeń i ich tematyki.
W drodze na miejsce ćwiczeń nauczyciel objaśnia podstawowe zasady
ruchu ulicznego i sposoby bezpiecznego zachowania się podczas
przechodzenia na druga stronę ulicy. Wszyscy przechodzą przez ulicę
na wyraźne polecenie nauczyciela prowadzącego.

Uczniowie wykonują ćwiczenia i zabawy:
• zabawa w chowanego,

• rzuty do celu – wykorzystanie szyszek, żołędzi i kasztanów,

• określenie stron świata według słońca (w dzień słoneczny):
przedłużenie naszego cienia – północ, lewa ręka wskazuje zachód,
prawa ręka wschód, a tył sylwetki południe,

Scenariusz zajęć 9
Autor: Katarzyna Stępień
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach



Część końcowa

• zabawa „Berek Ogonek”:
Dzieci zatykają sobie szarfy z tyłu za spodenki w ten sposób, by były
widoczne („ogonki”). Na znak wszyscy starają się zdobyć jak najwięcej
„ogonków” zabierając je innym, a przy tym starają się, by nie stracić
własnego. Zwycięzcą zostaje posiadacz największej liczby „ogonków”.

• pokonywanie przeszkód terenowych:
Nauczyciel biegnie do celu, a uczniowie gęsiego za nim. Prowadzący
wyszukuje taką trasę, żeby było dużo okazji do wykonywania skoków
przez krzewy, kłody drzew itp., biegnie pod górkę i z górki. Pokonywa-
nie przeszkód można wykonać na trasie ok. 500 m dla dziewcząt i 800
m dla chłopców. Bieg należy przerywać odpoczynkiem w marszu.

• ocenianie odległości na „oko”:
Nauczyciel wyznacza jeden szczególny przedmiot, miejsce, a ucznio-
wie starają się określić odległość. Nauczyciel ocenia odległość mierząc
krokami. Uczeń, który podał odległość najbliżej zmierzonej zostaje zwy-
cięzcą zabawy.

Po przeprowadzeniu ćwiczeń grupa wraca do szkoły.

Nauczyciel omawia zajęcia, zbiera sprzęt i żegna uczniów.



TEMAT ZAJĘĆ

„Igrzyska leśne” – atletyka terenowa.

CELE PODSTAWOWE CELE POZOSTAŁE

Kształtowanie umiejętności poruszania się
w terenie otwartym oraz posługiwania
się przyborami nietypowymi.

Kształtowanie szybkości reakcji, wytrzymałości,
skoczności i celności rzutu.

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec
środowiska naturalnego oraz zamiłowania
do czynnego wypoczynku na łonie natury.

Zapoznanie z pojęciem tętno spoczynkowe
i tętno po wysiłku, sposobem pomiaru tętna.

Podstawowy czynnik rozwojowo- zdrowotny:
ruch w kontakcie z przyrodą.

Lekcja wychowania fizycznego w korelacji
z innymi przedmiotami.

Praca zespołowa.

Dobór odpowiedniego stroju do warunków
pogodowych i pory roku.

LICZBA UCZNIÓW

WIEK UCZNIÓW

MIEJSCE,
SPRZĘT

CZAS TRWANIA

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Cześć wstępna (15’)

Czynności
organizacyjno-porządkowe

Rozgrzewka,
psychomotoryka,
profilaktyka

20

11 lat

Teren leśny.
Pachołki, szarfy, patyki, lina, szyszki, drewniany grzyb, wiadro,
kartki papieru, długopis, gwizdek, stoper.

45 min.

Zbiórka. Nauczyciel podaje temat, cele lekcji i sprawdza gotowość
do zajęć.

Nauczyciel motywuje uczniów do aktywności i zaangażowania w czasie lekcji.
Przeprowadza zabawę ożywiającą „Leśny berek”. Na wyznaczonym terenie
uczniowie bawią się w berka. Nauczyciel wyznacza dwóch „berków”.
Przekroczenie granicy powoduje automatycznie przejęcie funkcji berka.
Zabawa uczy szybkiej orientacji oraz pokonywania przeszkód naturalnych.
Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia kształtujące w truchcie:
• obustronne krążenia ramion w tył,
• wymachy nóg w różnych płaszczyznach,
• skłony boczne – w truchcie zbieramy liście/grzyby,
• skip A,
• skip C,
• wykroki w przód ze skrętem tułowia,
• przeskoki zawrotne wzdłuż leżącego pnia drzewa.
Nauczyciel zwraca uwagę na dokładność wykonywania skoków zawrotnych
– odbicie obunóż, stopy złączone w czasie skoku i lądowanie na obie stopy.

Scenariusz zajęć 10
Autor: Katarzyna Lis
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie



Ćwiczenia mięśni ramion

Ćwiczenia mięśni nóg

Ćwiczenia mięśni tułowia
w płaszczyźnie strzałkowej,
czołowej

Ćwiczenia mięśni brzucha
prostych, skośnych

Ćwiczenie mięśni grzbietu

Ćwiczenie rozciągające
mięsień
biodrowo-lędźwiowy

Ćwiczenia siły mięśni
ramion i nóg
z wykorzystaniem
pnia drzewa

Ćwiczenia skocznościowe

Ćwiczenia kształtujące w miejscu z kijem:
• postawa zasadnicza: wymachy ramion przodem w górę trzymając

kij oburącz,
• postawa zasadnicza, kij trzymany oburącz: przekładanie kija nad

sobą w tył, kolejno prawa/lewa ręka, jednocześnie oburącz,
• postawa zasadnicza, kij trzymany w prawej ręce: wymachy ramion

w bok przekładając kij z prawej do lewej ręki przed sobą,

• postawa zasadnicza: przekładanie na przemian prawej i lewej nogi
nad kijem trzymanym oburącz przed sobą,

• postawa zasadnicza, kij trzymany oburącz: przechodzenie w przód
i w tył nad kijem trzymanym oburącz,

• postawa zasadnicza: kij pionowo ustawiony na podłodze:
puszczamy kij, wykonujemy obrót o 360o i staramy się złapać kij,

• postawa zasadnicza: przeskoki w pozycji wykrocznej przez kij leżący
na podłożu,

• postawa zasadnicza, w lekkim rozkroku trzymając laskę nachwytem,
ramiona wyprostowane: skłony wykonywane ciągłym ruchem –
w przód, w tył, w prawo, w lewo,

• postawa zasadnicza: opad tułowia w przód, ramiona przed sobą
z kijem, potem skręt tułowia do prawej nogi końcem lewym kija,
następnie ramiona przed siebie i skręt lewej nogi końcem prawym kija,

• postawa zasadnicza, leżenie tyłem, nogi ugięte w stawach kolanowych,
kij w ramionach za głową: unoszenie klatki piersiowej z jednoczesnym
przeniesieniem ramion w przód dotykając kijem kolana,

• postawa zasadnicza, leżenie tyłem, kij przylega do karku, nogi ugięte
w stawach kolanowych (prawa noga założona na lewą): przybliżenie
lewego końca kija do prawego kolana poprzez skręt tułowia i uniesienie
klatki piersiowej,

• postawa zasadnicza, leżenie przodem, ramiona z przodu nachwytem
na kiju: unoszenie ramion i klatki piersiowej w górę,

• postawa zasadnicza, dłonie oparte na drzewie: wykrok prawą/ lewą
nogą do przodu opierając stopę na pniu,

• postawa zasadnicza, dłonie na drzewie: przysiady obunóż,
• postawa zasadnicza przodem do drzewa: na sygnał nauczyciela

uczniowie wskakują na drzewo i starają się wytrzymać jak najdłużej,

• postawa zasadnicza, kij położony na ziemi przed ćwiczącym:
przeskoki przez kij obunóż/ jednonóż w tył, w przód, z ustawienia
prawym, lewym bokiem z ½ obrotu nad kijem,

• postawa zasadnicza: przeskoki obunóż przez kije, sygnał zmiana
kierunku.



Część główna (25’)

Kształtowanie umiejętności,
doskonalenie sprawności
i rozwijanie zdolności
twórczych

Cześć końcowa (5’)

Uspokojenie organizmu

Czynności
organizacyjno-porządkowe

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy, przedstawia zasady punktacji
i przypomina techniki przekazywania pałeczki sztafetowej. Uczniowie
biegną sztafetę z pokonywaniem naturalnych przeszkód terenu.

Następnie mają za zadanie odnaleźć jak największą ilość szyszek
w czasie 1 minuty.

Zabawa „Traf w drzewo”: uczniowie trafiają szyszką w określone punkty
znajdujące się na drzewie. Punkty oznaczone są na różnej wysokości
kolejno za: 10, 5 i 2 punkty.
Uczniowie wykonują po dwa rzuty.

Slalom między drzewami: uczniowie ustawieni jeden za drugim
trzymają linę w dłoniach. Zadanie polega na jak najszybszym
pokonaniu slalomu przez wszystkich uczestników drużyny.

Rozpoznawanie liści drzew: drużyny mają za zadanie rozpoznać
po 5 gatunków drzew.

„Grzybobranie”: uczniowie startują ze startu wspólnego, wykonują
podbieg, mają za zadanie znaleźć ukryty grzyb.

„Przeciągnij kij na swoją stronę”: uczniowie starają się przeciągnąć
środek kija na swoją stronę (środek kija jest oznaczony).
Ćwiczenie wykonywane jest po jednej osobie z każdej drużyny.

Skoki z miejsca dodawane: nauczyciel przedstawia zasady techniki
wykonywania skoku. Dokonuje pomiaru skoków oddawanych przez
uczniów.

„Leśne rzeźby”: uczniowie mają za zadanie z zebranych przez siebie
elementów lasu zbudować dowolną rzecz, która kojarzy im się
z przyrodą. Nauczyciel ocenia walory estetyczne i wykorzystanie
różnorodnych elementów.

Uczniowie z zebranych patyków mają za zadanie ułożyć napis:
Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży.

Zbiórka, nauczyciel sprawdza stan klasy, omawia zadania i wyniki lekcji.
Ocenia współzawodnictwo, wyróżnienia najlepiej ćwiczących.
Nauczyciel omawia walory atletyki terenowej dla rozwoju sprawności.
Zachęca uczniów do czynnego uczestnictwa w różnorodnych formach
rekreacyjnych.




