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Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej 

 

Temat zajęć: Zabawy z chustą animacyjną 

Rodzaj zajęć: zajęcia ruchowe 

Data:  

Czas zajęć: 45 min 

Prowadzący:  

Cele ogólne: 

 rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych; 

 usprawnianie ruchowe; 

 rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej; 

 kształtowanie współpracy z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się. 

Metody: 

 słowna, praktycznego działania 

Formy: 

 grupowa 

Pomoce: 

 chusta animacyjna 

 

Przebieg zajęć:  

I Część wstępna 

1. Nauczyciel wita dzieci i zaprasza je do zabawy – wszyscy siadają wszyscy kręgu.. 

2. Prowadzący przypomina zasady, jakie należy przestrzegać podczas zabaw z chustą. 

II. Część główna 

1. „Winda” – dzieci trzymają spadochron na wysokości stóp. Prowadzący mówi "Winda w górę!" a 

uczniowie wolno podnoszą chustę w górę, aż do kolejnej komendy "Winda w dół". 

2. „Naleśnik” – osobę leżącą na brzegu chusty zawijamy (głowa musi pozostać poza chustą). Ta 

próbuje sama się rozwinąć. 

3. „Rybak i rybka”– jedna osoba stoi na środku chusty to jest rybak, druga ukryta jest pod chustą i 

tam się poruszą to jest rybka. Reszta osób trzyma chustę na wysokości ramion. Ich zadaniem jest 

energiczne ruszanie chustą w taki sposób, aby imitować ruch fal i jednocześnie zakryć rybką. 

Zadaniem rybaka jest załapanie rybki. 

4. „Rekin” – dwoje dzieci jest ukrytych pod chustą, reszta siedzi na obrzeżach chusty trzymając ją na 

wysokości ramion a nogi ma schowane pod chustą. Dookoła chusty chodzą dwie kolejne osoby to są 

obrońcy. Dzieci schowane pod chustą „rekiny” krążą pod nią i wybierają osobę, którą wciągają za 
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nogi pod chustę. Obrońcy mogą ratować przed wciągnięciem. Gdy dziecko zostanie wciągnięte do 

połowy tułowia zostaje rekinem. 

5. „Spadochron” – dzieci rytmicznie podnoszą chustę, jak w zabawie podnosimy-opuszczamy. Na 

hasło prowadzącego – najlepiej licząc do trzech – dzieci puszczają chustę. Jeżeli uda się zrobić to w 

miarę jednocześnie, chusta poszybuje wysoko do góry 

III. Część końcowa 

Nauczyciel dziękuje dzieciom za udział w zajęciach. Wszyscy składają chustę. 

 

 


