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Scenariusz zajęć ruchowych prowadzonych w klasie 2 a dn. 12. 03. 2014 r. 
 
Temat: Balonowe zabawy - ćwiczenia z przyborem nietypowym 
 
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna 
Przybory:  napompowany balonik dla kaŜdego ucznia  
Cele: 
Uczeń: 
- Potrafi prawidłowo reagować na umówione sygnały 
- Bierze udział w zabawach ruchowych i stara się przestrzegać ustalonych reguł 
- Potrafi posługiwać się przyborem nietypowym - podrzucać, odbijać, chwytać, przekładać z 
ręki do ręki balonik 
- Ćwiczy swoją szybkość i zwinność 
- Wykonuje skoki obunóŜ 
- Potrafi współpracować w grupie 
 
Przebieg: 
 
Kolejność zadań 

lekcji 
Treść oraz sposób realizacji zadań Uwagi 

Część I 
1. Zadania 
organizacyjne 

1 Zbiórka w szeregu, przywitanie, odliczanie 
2. Podanie zadań lekcji 

Balony leŜą 
na sali w 
jednym 
miejscu (po 
jednym 
balonie dla 
kaŜdego 
ucznia) 
 

2. Zabawa 
orientacyjno - 
porządkowa 

Zabawa "Berek - balonik" 
Osoba, która jest berkiem trzyma balonik i próbuje dotknąć 
nim uciekające dzieci. Kto zostanie dotknięty - zmienia się 
w berka i przejmuje balonik. 
 
Utrudnienie zabawy: na boisku znajdują się dwa berki 
(dwie osoby trzymające baloniki) 
 

1 balonik 
video1 
 
 
 
2 baloniki 
video2 

Część II 
Ćwiczenia 
kształtujące z 
balonami 

1. Podbijanie baloników dowolną częścią ciała, jak 
największą ilość razy tak, Ŝeby balonik nie upadł. 
 
 
 
 
 
 
2. Podrzucanie/podbijanie baloników z: 

• jednokrotnym klaśnięcie w dłonie 
• wielokrotnym klaśnięcie w dłonie 

i złapaniem balonika 
 

kaŜde 
dziecko 
bierze jeden 
balonik 
video3 
 
 
 
video4 
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3. Podrzucanie/podbijanie baloników z: 
• dotknięciem podłogi 
• siadem skrzyŜnym 
• siadem prostym 

i złapaniem balonika 
 
5. Przekładanie balonika z ręki do ręki wokół tułowia 
 
6. Przekładanie balonika z ręki do ręki między nogami - 
ósemki 
 
7. Przekładanie balonika z ręki do ręki pod kolanami - z 
podnoszeniem nóg 
 

video5 
video6 
video7 
 
 
 
video8 
 
video9 
 
 
video10 
 
 

Część III 
 
Ćwiczenia i 
zabawy z 
balonami 

1. Zabawa "Podaj dalej" 
Dzieci podzielone na 4 druŜyny stoją w rzędach. 
Na sygnał rozpoczynają podawanie balonika górą. Ostatnia 
stojąca w rzędzie osoba po otrzymaniu balonika biegnie z 
nim na początek rzędu. Zabawa kończy się, gdy wszystkie 
osoby wykonają zadanie, a pierwsza osoba w rzędzie wróci 
na swoje miejsce. Po zakończonym ćwiczeniu dzieci 
siadają w siadzie skrzyŜnym. 
 
 
 
2. Zabawa "Balonik w tunelu" 
Dzieci podzielone na 4 druŜyny stoją w rzędach. 
Na sygnał rozpoczynają podawanie balonika dołem - 
między nogami. Ostatnia stojąca w rzędzie osoba po 
otrzymaniu balonika biegnie z nim na początek rzędu. 
Zabawa kończy się, gdy wszystkie osoby wykonają 
zadanie, a pierwsza osoba w rzędzie wróci na swoje 
miejsce. Po zakończonym ćwiczeniu dzieci siadają w 
siadzie skrzyŜnym. 
Jeśli dzieci zgubią balonik, muszą poprawić wykonanie 
ćwiczenia. 
 
3. Zabawa "Wahadło - Skoki z balonem" 
Dzieci podzielone na 4 druŜyny stoją w rzędach. - po dwa 
rzędy na przeciwko siebie, w wyznaczonych miejscach. 
Dwie z czterech druŜyn mają po jednym baloniku. 
Zadaniem dzieci jest przebycie drogi do rzędu 
znajdującego się na przeciwko, wykonując skoki z 
balonem umieszczonym między kolanami i przekazanie 
balonu pierwszej osobie stojącej w rzędzie. Osoba, która 
otrzyma balonik startuje i wykonuje zadanie Dziecko, które 
wykonało zadanie siada na końcu rzędu, do którego  
Zabawa kończy się, gdy wszystkie dzieci wykonają 
zadanie, a rzędy zamienią się miejscami. 
 

podział dzieci 
na 4 druŜyny 
4 baloniki - 
po jednym 
dla kaŜdej 
druŜyny 
video11 
 
 
 
 
 
video12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podział dzieci 
na 4 druŜyny 
2 baloniki - 
po jednym 
dla kaŜdej 
pary druŜyn, 
4 pachołki 
video13 
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4. Zabawa "Balonowa bitwa" 
Dzieci ustawiają się na boisku - po dwie druŜyny na jednej 
połowie. Na kaŜdej połowie boiska znajduje się taka sama 
ilość balonów. Na sygnał rozpoczyna się bitwa balonowa - 
dzieci próbują przerzucić (dowolnym sposobem) jak 
najwięcej balonów na pole przeciwnika (drugą połowę 
boiska). Po sygnale następuje zatrzymanie akcji i ocena, na 
której połowie boiska znajduje się więcej balonów. Punkt 
otrzymuje druŜyna, na której polu jest mniej balonów. 
 

Balonik dla 
kaŜdego 
dziecka 
(baloników 
moŜe być 
więcej niŜ 
dzieci, ale 
muszą być 
równomiernie 
rozłoŜone na 
dwóch 
połowach 
boiska) 
video14 
 

Część IV 
Ćwiczenia 
uspokajające i 
czynności 
porządkowe 

1. Zabawa "Zwinne stopy" 
Wszystkie dzieci zdejmują buty i siadają w kole. Ich 
zadaniem jest odebranie od sąsiada i podawanie dalej 
balonika, trzymając go stopami (balonu nie wolno dotykać 
dłońmi). Po kole krąŜą 4 baloniki. 
 
2. Ćwiczenie uspokajające 
Dzieci kładą się na plecach na podłodze, zamykają oczy, 
głęboko i spokojnie oddychają, licząc w myślach do 30. 
WyobraŜają sobie, jak mogłaby wyglądać "Balonowa 
kraina". Osoba, która doliczy do 30 otwiera oczy i siada w 
siadzie skrzyŜnym(w ciszy), czekając na pozostałe dzieci. 
 
3. Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólną 
zabawę. 
 

4 baloniki 
video15 
 
 
 
 
 
video16 

 
 

Anna Stefaniuk 


