
SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI 
KOREKCYJNEJ Z DZIEĆMI PIĘCIOLETNIMI, PRZY WYKORZYSTANIU 

METOD W.SHERBORNE 
 

 

Prowadząca:  Grażyna Wójcik 

Cele ogólne:  

 Wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez uczestniczenie w 

zabawach ruchowych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych 

przyborów, 

 Kształtowanie prawidłowego napięcia mięśni posturalnych i mięśni 

wysklepiających stopy, 

 kształtowanie koordynacji ruchowej, 

 wyczucie własnego ciała 

 

Pomoce:  butelki dla każdego dziecka, odtwarzacz CD, piłki. 

 

Przebieg zajęć: 

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA: ćwiczenia przy muzyce 

1. Marsz po sali: na palcach, na piętach 

2. Bieg po sali, uderzenia piętami o pośladki. 

3. Podskoki. 

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA: rozdanie butelek, ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. 

1. Zabawa „Przekładaniec” – przekładanie butelki z ręki do ręki, z przodu do tyłu, nad 

głową, pod kolanem. X2 (zdj. 1) 

2. Zabawa „Marsz węża” – powstanie i ustawienie się w kole, duże odstępy między 

dziećmi. Dzieci ustawiają butelki na podłodze i maszerują między nimi „wężykiem”. Na 

sygnał nauczycielki zmieniają kierunek. Muszą iść tak, by nie przewrócić żadnej 

butelki. (zdj. 6) 

3. Lustro – improwizacja ruchowa przy muzyce. Dzieci dobierają się parami i naśladują 

swoje ruchy nawzajem. 

4. Ćwiczenia na siedząco w parach: 

- zabawa w parach „kołyska”: dzieci opierają się plecami i delikatnie kołyszą, 

- zabawa w parach „rowerek”: dzieci dotykają się stopami i naśladują jazdę rowerem 

(zdj.4), 

- zabawa w parach „łódka”: dzieci zapierają się stopami, podają sobie ręce, 

przeciągając do przodu i do tyłu (zdj.5), 

- toczenie do siebie butelki 

- leżenie przodem, skłon z butelką, 



- „wałkujemy ciasto” – siad klęczny, butelka przed kolanami, dzieci trzymają dłonie na 

butelce, przesuwają butelkę w przód i do kolan, 

- siad z nogami przed sobą, dzieci kładą stopy należącej butelce i na sygnał toczą 

butelkę tam i z powrotem, 

- w siadzie podpartym dzieci starają się chwycić butelkę stopami i unieść ją do góry, 

- masaż partnera za pomocą butelki (zdj. 3), 

- dmuchanie w butelkę – ćwiczenie oddechowe 

5. Zabawa „Kręgle” – dzieci dobierają się w zespoły, ustawiają butelki w rzędach takich 

jak na kręgielni i mając do dyspozycji piłkę, toczą ją po podłodze w taki sposób, aby 

strącić jak najwięcej kręgli. (zdj. 7, 8) 

6. Zabawa „Luneta” – dzieci leżą na brzuchu, ręce oparte na łokciach, patrzą w lunetę raz 

prawym, raz lewym okiem. (zdj. 2) 

7. Marsz po kole – odłożenie butelek. (zdj. 9) 
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