
PROGRAM ZAJĘĆ RUCHOWYCH( ŚWIETLICA) 

Program został napisany z myślą o uczniach klas: od pierwszej do trzeciej Szkoły 
Podstawowej w Kościelisku, uczęszczających na świetlicę szkolną. Jest to grupa dzieci 
zróżnicowana wiekowo o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach. Ruch jest naturalną 
potrzebą każdego człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną. 
Zajęcia ruchowe poprawiają stan zdrowia, wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny, 
integrują grupę. Najważniejszą istotą i sensem aktywności ruchowej jest nastawianie na 
wspólną zabawę, a nie na wyczyn sportowy.  
 

 

Cele zajęć: 
-zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej, 
-rozwój ogólnej sprawności fizycznej, 
-kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach aktywności fizycznej, 
-rozbudzanie zainteresowań dzieci  różnymi formami aktywności ruchowej, 
-kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
-rozwijanie aktywności twórczej dzieci  
-rozbudzanie zainteresowań sportowych, 
-kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć ruchowych, 
-zachęcanie dzieci  do przestrzegania zasad higieny i prowadzenia zdrowego stylu życia. 
 
 
 
 
 
Tematyka zajęć: 
 
1.Zabawy orientacyjno-porządkowe. 

 Ich celem jest ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi podczas zabawowych 

czynności ruchowych, a także opanowanie określonych umiejętności. Ruch wykonywany 

podczas zabawy tej odmiany jest ściśle podporządkowany charakterowi postawionych zadań. 

Jest więc często szybki i precyzyjny, niekiedy powolny i nierytmiczny, czasami nieoczekiwany 

i zaskakujący, ale zawsze wymagający skupienia uwagi. Dzięki owym walorom zabawy 

orientacyjno- porządkowe sprzyjają kształtowaniu szybkiej i celowej reakcji, 

spostrzegawczości i orientacji oraz kojarzeniu określonych form ruchu z ustalonymi 

sygnałami i znakami. Sprzyjając działaniu dostosowanemu do aktualnych potrzeb, 

wprowadzają w świat realny ucząc reguł, prawideł i norm zachowania się. Pomagają  

w doskonaleniu zwinności i zręczności, niekiedy także szybkości, co podnosi ich wartość  

i znaczenie w procesie adaptacji organizmu do różnych sytuacji występujących w życiu.  

 

 



2.Zabawy i gry bieżne . 

Stanowią podstawową i najczęstszą postać aktywności ruchowej dzieci. Ten rodzaj 

ruchu dominuje w spontanicznych zabawach oraz stanowi najczęściej stosowaną formę 

kierowanych zajęć ruchowych. Wiąże się to z wielką ruchliwością dzieci i ich niepokojem 

ruchowym, jak też z obserwowanym głodem ruchu, zaspokajanym najpełniej w biegu. Gry 

 i zabawy bieżne, dzięki swemu wszechstronnemu oddziaływaniu, stanowią pożądaną formę 

czynnego wypoczynku dzieci. Sprzyjają kształtowaniu takich cech motoryki jak: szybkość, 

wytrzymałość, zręczność, zwinność, a także cech charakteru jak ambicja i wytrwałość, 

umiejętność współdziałania w zespole oraz odpowiedniego zachowania się w toku 

współzawodnictwa i walki.  

3.Gry i zabawy rzutne. 

  Należą do najbardziej interesujących i atrakcyjnych form ruchu. Wykorzystanie 

rzutów podczas zabaw i gier ruchowych wymaga, poza umiejętnością rzucania i celowania, 

także wszechstronnego usprawnienia fizycznego, zwłaszcza siły. Wiemy z doświadczenia  

i obserwacji, iż wykonywanie rzutów z rozbiegu sprawia dzieciom, a często i dorosłym, wiele 

trudności. W pokonywaniu ich dużą rolę odgrywają właśnie zabawy i gry rzutne. Spośród 

nich, rzuty do celu sprzyjają kształtowaniu koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz 

umiejętności skupienia uwagi i koncentracji. 

4. Gry drużynowe. 

   Oparte na wykonywaniu rzutu  piłką. Tego typu gry stanowią wyśmienitą formę 

czynnego wypoczynku. „Dwa ognie”, „ Piłka  parzy” 

5. Zabawy i gry skoczne. 

  Cechą charakterystyczną tej odmiany zabawy jest wykonywanie ruchów 

pozwalających oderwać ciało od podłoża. Należą do nich podskoki, wyskoki, zeskoki, 

przeskok. Gry i zabawy skoczne cieszą się dużym zainteresowaniem ćwiczących. Rozwijają 

one takie cechy charakteru jak pewność siebie, wiarę we własne siły, odwagę. Podobnie jak 

zabawy rzutne sprzyjają kształtowaniu koordynacji ruchowej.  

6. Gry i zabawy kopne. 

  Tego typu gry organizowane w zespołach, mają wpływ na kształtowanie umiejętności 

współpracy i współdziałania, a także karności i świadomej dyscypliny. 

Osiągnięcia ucznia: 

-wykazuje aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej, 

 - dba o zdrowie, hartuje organizm, 

 - cechuje się systematyczną aktywnością ruchową, 

- zna i stosuje w rywalizacji zasady „fair play”,  



- podnosi swoje umiejętności motoryczne,  

- doskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne dotyczące gier sportowych,. 

 -  zna przepisy wielu gier i zabaw ruchowych. 

Ewaluacja programu : 

Zadaniem ewaluacji będzie ulepszenie programu i sprawdzenie, czy przyniósł on 

zaplanowane efekty. Do tego celu posłuży systematyczna obserwacja. 
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