
➢ PRZYGOTOWANIE KONSPEKTÓW ZABAW I ZAJĘĆ 

RUCHOWYCH 

Konspekt zabawy to zarys przebiegu zajęć ujęty w podpunktach. 

Zadaniem opiekunki jest stworzenie konspektu zabawy przeprowadzonej 

w grupie dzieci w określonym wieku.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konspekt zabawy nazywany jest często scenariuszem zajęć i przedstawia 

poszczególne etapy zabawy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konspekt zabawy powinien zawierać następujące podpunkty: 

 

• imię i nazwisko nauczyciela  

Dane nauczyciela, który przygotował konspekt. 

 

• grupa  

Informacja dla grupy dzieci, w którym wieku przeznaczone są 

przygotowane zajęcia. 

 

• data 

Informacja na temat planowanej daty przebiegu zajęć. 

 

• miejsce   

Przedstawienie miejsca przebiegu zajęć np. sala zabaw, plac 

zabaw. 

 

• metody 

Informacja na temat sposobów realizowania przygotowanej 

zabawy (np. słowne lub ruchowe- ćwiczenia praktyczne) 

 

• formy pracy 

Na przykład: indywidualna lub zbiorowa.  

 

• cel ogólny 

W tym podpunkcie należy przedstawić umiejętności i informacje 

jakie dziecko ma szansę nabyć dzięki planowanym zajęciom.  

 



 

• cele szczegółowe 

W tym podpunkcie wymienić należy korzyści dla rozwoju dziecka 

płynące z przeprowadzonej zabawy. 

 

• środki dydaktyczne 

Pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zabawy. 

 

• temat 

Sformułowanie „tytułu” dla prezentowanej zabawy. 

 

• przebieg zajęć 

Opisany w podpunktach szczegółowy przebieg zabawy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przykładowy konspekt zabaw 

 

Konspekt zabaw ruchowych 

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Kowalska 

Data: 18.04.2020 

Miejsce: sala gimnastyczna 

Grupa: 4-latki 

Metody: - słowne  

                - ćwiczenia praktyczne 

Formy pracy: - zbiorowa 

Cel ogólny: - wdrażanie do ćwiczeń ruchowych z użyciem przyboru 

                     - rozwój umiejętności motorycznych 

                     - reagowanie na sygnały słowne i dźwiękowe 

                     - wzbogacenie słownictwa 

Cele szczegółowe: - reaguje na polecenia 

                                  - odczuwa radość z udziału w zabawie 



                                  - rozwija poczucie równowagi podczas poruszania się 

                                  - ćwiczy koncentrację oraz zdolność szybkiej reakcji 

                                  - bierze udział w zabawach organizowanych przez  

                                     nauczyciela 

                                  - integruje się z grupą 

Środki dydaktyczne: piłka 

Temat zajęć: Kolorowa piłka 

Przebieg zajęć:  

1. Powitanie. Sprawdzenie gotowości do zajęć, omówienie zasad 

bezpieczeństwa. 

2. Polecenie ustawienia się dzieci w kółku. Opiekunka stoi w środku. 

3. Wytłumaczenie zasad zabawy. Opiekunka rzuca piłkę w stronę wybranego 

dziecka, krzycząc nazwę koloru. Zadaniem dziecka jest złapać piłkę i rzucić 

ją z powrotem w stronę opiekunki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy opiekunka 

rzucając krzyknie kolor „czarny”, wówczas dziecko nie może złapać piłki, a 

jeżeli to zrobi jego zadaniem jest, okrążyć kółko i wrócić na swoje miejsce. 

4. Przeprowadzenie zabawy. 

5. Ćwiczenia uspokajające- marsz za opiekunką i podawanie sobie piłki z rąk 

do rąk. 

6. Nagrodzenie dzieci naklejkami za udział w zajęciach.   

Opracowała: Anna Kowalska 


