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Scenariusz nr 2

W PARKU. Dbam o aktywność fizyczną

PRZED LEKCJĄ

Poproś uczniów o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia audiobooka „Sport to zdrowie” 
dostępnego nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-2/

Wydrukuj i potnij wiadomość od wiewiórki Rudej Kitki (pomoc dydaktyczna nr 1) na wskazane fragmenty 
i przymocuj je w różnych miejscach sali lekcyjnej, podwórka szkolnego, sali gimnastycznej lub korytarza.

KRYTERIA SUKCESU (NaCoBeZU)    

1.  Sprawdzisz, co zmienia się w naszym ciele pod wpływem ruchu.
2. Uzasadnisz potrzebę ćwiczenia całego ciała.
3. Uzasadnisz potrzebę regularnych ćwiczeń.       
4. Stworzysz plakat z instrukcją ćwiczeń możliwych do realizacji w najbliższym parku. 

CEL GŁÓWNY
Rozumiesz, dlaczego ruch jest ważny i potrafisz samemu zaplanować swój prosty 
ogólnorozwojowy program ćwiczeń.

DO  REALIZACJI  LEKCJI  POTRZEBUJESZ 
I. obligatoryjnie

 czyste kartki A4 - po jednej lub dwie sztuki dla każdego ucznia
 pomoc dydaktyczna nr 1: tajemnicza wiadomość od wiewiórki Rudej Kitki - do druku i pocięcia na fragmenty
 pomoc dydaktyczna nr 2: karty z przysłowiami do druku (uwaga - jeśli wydruki są niemożliwe, można 
 je napisać odręcznie)
 pomoc dydaktyczna nr 3: kafelki z różnymi częściami ciała: noga lewa, noga prawa, ręka lewa, ręka prawa, 
 szyja, plecy, brzuch, wydrukowane 3 razy (uwaga - jeśli wydruki są niemożliwe, można je narysować 
 lub napisać ich nazwy odręcznie)
 karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa parku
 Karta wyzwania „Kubusiowego Przyjaciela Natury nr 2”
 taśma klejąca/pinezki do przymocowania fragmentów listu od Rudej Kitki w różnych miejscach

 UWAGA: Uczniowie powinni przynieść na lekcję kredki.   

II. materiały mutimedialne

 audiobook „Sport to zdrowie” https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-2/ 
 piosenka „O tym jak ćwiczymy” https://kubus.pl/bajka/cwiczenia-2/
 bajka „Ruch to zdrowie” https://kubus.pl/bajka/cwiczenia/
 gra „Ruch i sport” https://kubus.pl/graj/#ruch-i-sport
 bajka „Sport” https://kubus.pl/bajka/sport/

 Wszystkie materiały są udostępnione za darmo. Momenty lekcji, w których należy je wykorzystać, 
 są wyraźnie zaznaczone w scenariuszu.
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Scenariusz nr 2
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1. Wstęp

Nauczyciel pyta uczniów o ich zwyczaje i preferencje związane z ruchem i ćwiczeniami.

Przykładowe pytania:

 Jak spędzacie czas wolny? 
 Czy często chodzicie na spacery do parku?
 A co robicie kiedy już tam jesteście?
 Czy biegacie?
 Czy często siedzicie przed komputerem albo wpatrzeni w telefon?

2. Wiadomość od wiewiórki Rudej Kitki

Nauczyciel informuje dzieci:

 Słuchajcie, wczoraj znalazłam na szkolnym podwórku intrygującą wiadomość! Właściwie to kawałek jakiejś 
 dłuższej informacji, może listu. Jej fragment jest podpisany numerem 4 i nie jest spójną informacją, tak  
 jakby czegoś brakowało. Może tych kartek jest więcej? Czy macie ochotę poszukać ich ze mną? Sprawdźmy 
 razem, gdzie są brakujące części.

Nauczyciel wraz z uczniami udaje się w miejsce (sala, korytarz, na szkolne podwórko), gdzie do różnych sprzętów 
przyklejone są karteczki - fragmenty wiadomości od wiewiórki (w przypadku braku szkolnego podwórka lub 
niemożności wyjścia na nie, tę samą aktywność można przeprowadzić na sali gimnastycznej lub szkolnym 
korytarzu).

 Widzicie coś nietypowego? Taaaak! Wczoraj zupełnie ich nie zauważyłam. Pozbierajcie wszystkie elementy  
 wiadomości. Może wspólnie uda się nam je poukładać i rozszyfrować wiadomość?

Nauczyciel zachęca dzieci do poszukiwań. Dzieci szukają karteczek i zbierają je w jednym miejscu, a następnie 
porządkują zgodnie z kolejnością cyfr, którymi są opisane.

 Świetnie! Skoro mamy tak wiele elementów, możemy spróbować przeczytać wiadomość. Mam nadzieję, 
 że dowiemy się także, od kogo ona jest i czy to dobrze, że trafiła właśnie do nas.

Nauczyciel czyta samodzielnie lub typuje poszczególnych uczniów do przeczytania kolejnych fragmentów. 

 Skorzystaj z pomocy dydaktycznej nr 1.

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI
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LEKCJA ON-LINE
W przypadku dzieci potrafiących czytać Nauczyciel może wysłać fragmenty wiadomości od Rudej 
Kitki do wybranych uczniów i spróbować ułożyć ją w ciąg logiczny na wizji.  
Jeśli dzieci nie potrafią czytać Nauczyciel czyta całość pomocy dydaktycznej nr 1 na wizji.
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3. Analiza problemu wiewiórki - burza mózgów

Nauczyciel upewnia się, czy dzieci dobrze zrozumiały problem zgłoszony przez wiewiórkę Rudą Kitkę. W tym celu 
przeprowadza z nimi krótką burzę mózgów. Może przy tym wykorzystać pytania:

 Co zaniepokoiło wiewiórkę Rudą Kitkę?
 Jakie zjawisko zauważyła podczas obserwacji parku?
 Jaka jest różnica zdaniem wiewiórki między tym, jak było dawniej, a jak jest teraz? 
 Czy Wy macie podobne obserwacje? (tu można nawiązać do wniosków ze wstępu)

Wnioski płynące z burzy mózgów Nauczyciel może zapisać na tablicy.

Pożądane wnioski:

 ludzie coraz mniej się ruszają
 coraz mniej osób przychodzi do parku
 obecnie do parku przychodzi mniej osób niż w przeszłości
 osoby, które pojawiają się w parku, zamiast się ruszać i aktywnie wypoczywać, cały czas patrzą w ekrany

Następnie Nauczyciel pyta dzieci, czy znając problem wiewiórki Rudej Kitki, po raz drugi zdecydują się pomóc 
Kubusiowi znaleźć rozwiązanie tego wyzwania. Po uzyskaniu odpowiedzi Nauczyciel zaprasza dzieci do pierwszej 
aktywności. 

FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i przyporządkowuje ich do różnych „wirtualnych pokoi”, by mogli 
pracować w grupach. Każda z grup analizuje wybrane przysłowie, wylosowane lub przydzielone im przez 
Nauczyciela  (m.in „Ruch to zdrowie”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”) z pomocy dydaktycznej nr 2. 

4. Czy ruch to zdrowie? - analiza przysłów i eksperyment   

Nauczyciel dzieli dzieci na 4 zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartkę z przysłowiem związanym z ruchem 
i/lub zdrowiem (pomoc dydaktyczna nr 2):

 „Ruch to zdrowie”
 „Sport to zdrowie”
 „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 „Tętnić życiem”

FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY
POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU
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LEKCJA ON-LINE
Korzystając z funkcji tablicy, Nauczyciel zapisuje pomysły dzieci. 
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Nauczyciel prosi każdy zespół o zastanowienie się, co one znaczą (jak dzieci je rozumieją).
Następnie każda grupa dzieli się swoimi pomysłami na forum. 

Nauczyciel podsumowuje pomysły dzieci pytaniem:

 A czy wiecie czemu ruch jest ważny dla zdrowia? Zaraz spróbujemy to sprawdzić w eksperymencie. 

Następnie Nauczyciel zaprasza do krótkiego eksperymentu.
Jako wstęp do eksperymentu Nauczyciel przeprowadza uczniów przez następujący myślowy ciąg 
przyczynowo-skutkowy:

 Czy słyszeliście o tlenie? Co to jest? Czy tlen jest nam potrzebny do życia?
 Tak! Tlenu potrzebuje całe nasze ciało, dosłownie - każda komórka budująca nasze ciało. Dopiero kiedy 
 tlen dostanie się do każdej komórki, mogą one normalnie pracować. Mózg może myśleć, mięśnie mogą   
 pracować, brzuch może trawić jedzenie. 
 A jak tlen dostaje się do każdej części naszego ciała? Jest rozprowadzany przez specjalny płyn, który  
 nazywa się: krew.
 A jak myślicie - czy to lepiej dla ciała, kiedy krew płynie wolno i wolno dostarcza tlen, czy lepiej jak 
 to robi szybko? Oczywiście lepiej, jak tlen dochodzi do każdej części ciała szybko. 
 A dzieje się tak wtedy, kiedy krew jest szybciej pompowana przez serce.
 Czyli jeśli serce szybciej pracuje (kurczy się, czyli pompuje), to tlen jest szybciej doprowadzony 
 do wszystkich części ciała. I wtedy ciało jest znacznie zdrowsze i lepiej się czuje. 

Po wstępie Nauczyciel zaprasza uczniów do sprawdzenia na własnym ciele, kiedy tlen szybciej dociera do każdej 
komórki (czyli kiedy serce bije szybciej): kiedy stoimy czy kiedy ćwiczymy. 

W tym celu prosi uczniów o zbadanie tempa pracy serca w dwóch sytuacjach:

 1. Po tym, jak postoją przez 15-30 sekund bez ruchu (mogą liczyć sekundy za nauczycielem na głos).
 2. Po tym, jak wykonają kolejno ćwiczenia zainspirowane bajką Kubusia: https://kubus.pl/bajka/cwiczenia-2/.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Powyższy eksperyment jest pewnym skrótem myślowym. Jego bezpośrednim efektem będzie 
 pokazanie, że po wysiłku fizycznym serce faktycznie pracuje szybciej. Przy regularnym wysiłku 
 jest ono lepiej wytrenowane i szybciej rozprowadza krew z tlenem i glukozą. Natomiast prawdziwym 
 efektem zdrowotnym, uzyskiwanym dzięki regularnemu (ale nie wyczynowemu!) ruchowi, jest właściwe,   
 unormowane tętno spoczynkowe, czyli mierzone w chwili bez wysiłku. Osoby regularnie ruszające się 
 rekreacyjnie powinny bez problemu utrzymywać je w następujących granicach:
 - u osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia: od 50 do 100 uderzeń/minutę,
 - u dzieci wieku 2-10 lat: 60-140 uderzeń na minutę,
 - u noworodków: 80-205 uderzeń na minutę.
 Co ciekawe, przy uprawianiu sportu wyczynowego tętno spoczynkowe zaczyna spadać, co pozwala 
 na zachowanie energii przez dłuższy czas.
 Nie zmienia to natomiast faktu, że wysiłek tlenowy generowany przez ruch jest bez wątpienia 
 dobroczynny dla całego ciała, w tym mózgu, poprawia nastrój i myślenie. Zmniejsza stany zapalne, 
 mogące hamować powstawanie nowych komórek mózgowych. Ćwiczenia przyspieszają też 
 neurogenezę, czyli tworzenie nowych komórek mózgu.
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Sposoby na sprawdzenie szybszego bicia serca, które mogą wykorzystać uczniowie w czasie badania:

 intensywność ruchów serca w klatce piersiowej wyczuwalna po przyłożeniu dłoni do klatki piersiowej 
 na wysokości serca (ważne: należy upewnić się, czy dzieci wiedzą, gdzie leży serce w klatce piersiowej);
 pomiar tętna na tętnicy szyjnej lub na nadgarstku - pomiar ilości uderzeń w jednostce czasu, najczęściej 
 w ciągu minuty (jeśli dzieci uczą się już mnożenia można policzyć liczbę uderzeń w ciągu 15 sekund, 
 a następnie wynik pomnożyć razy 4);
 jeśli w klasie jest osoba ze smartwatchem, może dokonać pomiaru na zegarku.

Po przeprowadzeniu przez uczniów doświadczenia, Nauczyciel podsumowuje:

 Kiedy wasze serca pracowały szybciej? 

Dzieci odpowiadają.

 Kiedy wasze ciała otrzymały tlen szybciej?

Dzieci odpowiadają.

 Czy w takim razie ruch wpływa na to, że nasze ciało czuje się lepiej?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel podsumowuje, że wszystkie powiedzenia mówiące o tym, że ruch to zdrowie są prawdziwe. 

5. Czy należy ruszać całym ciałem? - kafelki ruchu

Nauczyciel zaprasza dzieci do kolejnego zadania.

Na tablicy (jeśli jest magnetyczna) przyczepia magnesami (w przypadku korkowej - pinezkami) 3 komplety 
kafelków z różnymi częściami ciała: noga lewa, noga prawa, ręka lewa, ręka prawa, szyja, plecy, brzuch, pośladki 
(pomoc dydaktyczna nr 3). Następnie prosi uczniów o wyjście z ławek i wykonanie kolejno czynności opisanych 
poniżej (np. przez 10 sekund każdą):

 bieganie w miejscu
 tańczenie

Po każdej czynności prosi uczniów żeby zadecydowali, które części ciała pracowały podczas danej czynności. 
Jeśli to konieczne, czynności mogą zostać powtórzone, a uczniowie mogą sobie pomagać sprawdzając rękoma, 
które mięśnie poruszają się. Nazwa czynności zostaje zapisana na tablicy, a wybrane przez uczniów części ciała 
są do niej dosuwane. W przypadku jeśli uczniowie nie odgadli wszystkich partii ciała angażowanych przy danej 
czynności, Nauczyciel dopowiada. 

Następnie Nauczyciel pyta:

 Jakie dyscypliny sportu znacie?
 Jakie najbardziej lubicie?
 Czy ktoś z Was uprawia jakiś sport? Jaki?

Po krótkiej wymianie pomysłów, Nauczyciel kontynuuje:

 Czy znacie jakieś ćwiczenie wykonywane podczas rozgrzewki ważne dla danej dyscypliny sportowej? 
 Jeśli tak, to jak ono wygląda?
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Chętny uczeń prezentuje ćwiczenie, klasa może je powtórzyć. 

W nawiązaniu do poprzedniego ćwiczenia Nauczyciel ponownie prosi uczniów, żeby zadecydowali, które części 
ciała pracowały podczas danej czynności. Zabawę można powtórzyć, czyli kilkoro uczniów może zaprezentować 
ćwiczenia znane z treningów. 

Następnie Nauczyciel podsumowuje to ćwiczenie:

 Czy biegając, tańcząc lub uprawiając dyscypliny takie jak (podać te, które zaproponowały przed chwilą   
 dzieci, ewentualnie dodać inne) poruszamy całym ciałem?

Uczniowie odpowiadają.

Nauczyciel pyta: 

 Czy uważacie, że to ważne dla ciała, żeby jak najwięcej jego części się ruszało i było ćwiczonych?

Uczniowie odpowiadają, Nauczyciel podsumowuje:

 Oczywiście, że tak! Wtedy tlen dociera na pewno do wszystkich części ciała, a one równomiernie 
 się rozwijają. Dlatego ważne jest, żeby w czasie ćwiczeń zwracać uwagę na to, jakie partie naszego ciała   
 pracują. Dobrze jest uprawiać różne dyscypliny sportu (wykonywać różnorodne ćwiczenia), żeby mieć   
 pewność, że całe nasze ciało jest ćwiczone, a co za tym idzie - zdrowsze. 
 Bo jeśli ćwiczymy całe ciało, to jednocześnie wzmacniamy mięśnie pleców - dzięki którym łatwiej jest   
 nam utrzymywać go w pozycji wyprostowanej, ćwiczymy też wszystkie mięśnie, które przyzwyczajają 
 się do regularnej pracy i dzięki temu pracują wytrwalej, ruch kształtuje również naszą sylwetkę.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wykorzystuje pomoc dydaktyczną nr 3. Wyświetla ją na ekranie. Prosi uczniów o wykonanie 
dwóch czynności (np. przez 10 sekund każdą): bieganie w miejscu, tańczenie.
Po każdej czynności uczniowie decydują, które części ciała pracowały podczas jej wykonywania. 
Nauczyciel oznacza je na planszy widocznej na ekranie.  
Potem analogicznie powtarza procedurę dla ćwiczenia związanego z ulubioną dyscypliną sportową 
uczniów (jak opisano w wersji stacjonarnej). 

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Im bardziej skomplikowane ruchy wykonujemy, tym więcej części ciała i rodzajów mięśni angażujemy. 
 Nawet w proces stania (!) zaangażowane są mięśnie nóg i bioder, głównie mięśnie czworogłowe uda,   
 ścięgna podkolanowe i mięśnie pośladków oraz brzucha i mięśnie biegnące wzdłuż kręgosłupa.
 Proces biegania angażuje dodatkowo mięśnie rąk i klatki piersiowej. A w tańcu (zależnie od ekspresji)   
 angażujemy również mięśnie szyi i głowy. Do dyscyplin sportowych dostępnych niemal dla każdego 
 i angażujących wiele części ciała należą: pływanie, nordic walking, jazda na nartach, jazda na rowerze.
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6. Czy ważna jest regularność ruchu? - eksperyment

Nauczyciel prosi uczniów, żeby sprawdzili, czy daną czynność (np. pisanie liter albo rysowanie jakiegoś kształtu) 
wykonują lepiej prawą czy lewą ręką. W tym celu prosi uczniów o wykonanie tej samej czynności najpierw jedną 
ręką (np. prawą), potem drugą (np. lewą), a następnie o porównanie rezultatów. 

Następnie pyta, dlaczego zdaniem uczniów jedna ręką wykonali prace lepiej niż drugą. 

Uczniowie odpowiadają.

Następnie Nauczyciel dopytuje, czy ich zdaniem dałoby się wytrenować mniej sprawną rękę, żeby była tak samo 
sprawna, jak ta obecnie sprawniejsza. 

Uczniowie odpowiadają.

Następnie Nauczyciel podsumowuje:

 Na to, którą ręką piszemy lepiej, składa się wiele czynników, ale między innymi decyduje o tym regularne,   
 powtarzalne ćwiczenie. To znaczy sprawnie posługujemy się tą ręka, którą codziennie ćwiczymy. 
 Podobnie jest z innymi częściami ciała - każda z nich może być sprawna i każdą można wyćwiczyć, 
 tylko trzeba to robić regularnie i nie zaniedbywać. 
 Podobnie jest z ćwiczeniami całego ciała - najlepsze efekty przynoszą wtedy, gdy ćwiczymy regularnie, 
 a nie jednorazowo. 

Następnie Nauczyciel pyta:

 Co to znaczy ćwiczyć regularnie?

Dzieci podają swoje propozycje. Nauczyciel może zapisywać je na tablicy.

 A jak myślicie, jak często ćwiczą Wasi idole sportowi, mistrzowie sportowi?

Dzieci próbują odpowiedzieć. Nauczyciel podsumowuje:

 Na przykład zawodowi siatkarze średnio w ciągu sezonu trenują 3-4 razy w tygodniu po dwa razy dziennie.  
 Każdy trening trwa dwie godziny plus rozgrzewka.
 Znani piłkarze w sezonie ligowym (czyli w takim, w którym mecze odbywają się 3 razy w tygodniu) trenują   
 dodatkowo minimum 2 razy w tygodniu po 6 godzin (trening piłkarski w klubie) + codziennie poświęcają   
 dodatkowy czas na trening siłowy.
 To są oczywiście zawodowcy - ich jedynym zajęciem jest sport. Więc to oczywiste, że jeśli chcą dojść 
 w tym, co robią do perfekcji, muszą dużo ćwiczyć. 
 Ale według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nawet zwykły człowiek powinien ćwiczyć minimum 
 30 minut dziennie albo 150 minut w tygodniu. Inaczej mówiąc - jeśli jesteśmy zdrowi - codziennie 
 powinniśmy przejść minimum 6 tysięcy kroków. Jest to niezbędna dawka ruchu, aby zachować zdrowie.

Następnie Nauczyciel proponuje:

 Aby lepiej zapamiętać tę bardzo ważną informację, narysujcie proszę teraz na kartce (lub w zeszycie) 
 liczbę 30 (najlepiej, żeby zajmowała większość kartki), a następnie przeróbcie jej kształt na jakąś rzecz, 
 z którą się wam kojarzy.

Przykładowe przerobienia: 

 cyfra 3 - serce, bałwan, 
 cyfra 0 - piłka, koło od roweru, twarz, ciało owada, itp.
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Prawo- lub leworęczność wynika przede wszystkim z silniejszego rozwoju odpowiedniej półkuli mózgu 
 (w przypadku leworęczności - prawej, a praworęczności - lewej). Natomiast zostaje wzmocnione przez   
 regularne używanie i wyćwiczenie. Możliwe jest uzyskanie takiej samej sprawności drugiej ręki poprzez   
 regularne ćwiczenie.
 30 minut ruchu dziennie rekomendowane przez WHO wpływa na podniesienie poziomu BDNF, czyli 
 neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, który jest konieczny do neurogenezy, to znaczy   
 powstawania nowych komórek w mózgu. W ramach zalecanych 30 minut możemy po prostu żywo 
 maszerować. Ale im intensywniejszy wysiłek, tym lepiej, dlatego lepiej jest biegać lub trenować 
 na siłowni. Niestety utrwalony siedzący tryb życia może zniwelować pozytywne działanie sportu, nawet 
 jeśli uprawiamy go codziennie. Dlatego gdy siedzimy, warto przyjmować bardziej aktywną pozycję 
 i co jakiś czas wstawać (minimum 10 min. na godzinę). 

7. Tworzenie listy ćwiczeń możliwych do realizacji w parku - patchwork

Nauczyciel pyta dzieci: 

 Czy o ruch i ćwiczenia powinniśmy dbać sami, czy ktoś nam ma o tym codziennie przypominać?

Dzieci odpowiadają.

Pożądane wnioski: Każdy musi dbać o ruch sam, to jest własna odpowiedzialność. Ale możemy zachęcać 
do ruchu innych i tym samym lepiej motywować samych siebie.

 Niektórzy wykręcają się od częstych ćwiczeń i ruchu twierdząc, że potrzebują do tego specjalnego 
 sprzętu i specjalnej przestrzeni (np. siłowni, sali gimnastycznej). Czy to prawda?

Dzieci odpowiadają.

Pożądane wnioski: Do ruchu i ćwiczeń nie potrzebujemy żadnych wyszukanych sprzętów ani specjalnej przestrzeni. 
Można to robić choćby w najbliższym parku czy na zielonym skwerku, a nawet w domu.

 A czy teraz po tym wszystkim, czego dowiedzieliście się o znaczeniu ruchu i ćwiczeń, bylibyście w stanie   
 ułożyć listę ćwiczeń, którą można zrealizować w parku?

Dzieci odpowiadają. 

Nauczyciel podsumowuje:

 W takim razie zróbmy to razem! Taką listę ćwiczeń będziemy mogli zarówno wykorzystywać dla nas   
 samych, jak i wyślemy ją do wiewiórki Rudej Kitki, żeby wywiesiła ją w swoim parku. W ten sposób zachęci   
 osoby przechodzące obok parku albo siedzące w nim z telefonem w ręku do ruchu. 

 Czy pamiętacie, ile czasu powinny trwać w sumie nasze ćwiczenia?
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LEKCJA ON-LINE
Dzieci rysują na kartkach liczbę 30, przerabiają ją i pokazują swoje pomysły do kamery.
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Uczniowie odpowiadają - łącznie 30 min. 

 Pamiętajcie zatem, żebyśmy na koniec to sprawdzili i w razie potrzeby dorobili dodatkowe ćwiczenia 
 albo ustalili, ile powtórzeń danego ćwiczenia należy wykonać. 

Dzieci odliczają kolejno od 1 do 9 (jeśli trzeba to kilkukrotnie), aż każdy będzie miał przyporządkowaną cyfrę z tego 
zakresu. Uczniowie z cyfrą 9 wykonują na kartkach A4 (lub ich połówkach) mini plakaty tłumaczące znaczenie 
ruchu dla naszego ciała i jego związek ze zdrowiem. Natomiast zadaniem każdego ucznia z numerem 1-8 jest 
wymyślenie ćwiczenia, które spełnia jedno z określonych poniżej kryteriów (numer, który uczeń otrzymał podczas 
odliczania, wyznacza kryterium, według którego będzie wymyślał ćwiczenie):

 ćwiczy obie nogi
 ćwiczy obie ręce
 ćwiczy szyję
 ćwiczy plecy
 ćwiczy brzuch
 można je wykonać bezpiecznie z wykorzystaniem pnia drzewa
 wykonuje się je z wykorzystaniem patyka
 wykonuje się je z wykorzystaniem szyszki

Następnie każdy z tych uczniów tworzy krótką instrukcję swojego ćwiczenia na kartce A4 (lub jej połówce) 
i je ilustruje. Nauczyciel sprawdza bezpieczeństwo każdego ćwiczenia, zanim uczniowie rozpoczną szczegółową 
pracę nad nim. Jeśli to konieczne, proponuje uczniowi skorygowany wariant ćwiczenia. 

Gdy wszyscy uczniowie skończą pracę, Nauczyciel zbiera plakaty uczniów i wraz z nimi tworzy przestrzenną, 
graficzną listę ćwiczeń wraz z uzasadnieniem, dlaczego ruch jest ważny (w formie patchworkowego plakatu).

LEKCJA ON-LINE
Uczniowie wykonują swoje zadanie za pomocą wybranej platformy. Formularz/kartę pracy wysyłają 
lub udostępniają nauczycielowi. Nauczyciel tworzy z nich patchworkowy plakat, który udostępnia 
uczniom, a w przyszłości drukuje i zawiesza w klasie.

Jeśli uczniowie mają ochotę, mogą stworzyć mniejsze listy tych samych ćwiczeń (np. tylko z instrukcjami) 
i dostarczyć je do każdej klasy i/lub porozwieszać w kilku miejscach na korytarzu. Będzie to stanowiło motywator 
do ruchu dla innych uczniów. Jeśli zostanie to uzgodnione z zarządcą najbliższego parku, taka lista może zostać 
również wywieszona na jego terenie, jako zachęta do ćwiczeń dla wszystkich odwiedzających park. 

Uczniowie mogą również wraz z Nauczycielem zorganizować na terenie szkoły i/lub najbliższego parku wspólne 
ćwiczenia, również dla osób spoza szkoły, dzięki czemu będą promować ruch i ćwiczenia wśród lokalnej 
społeczności. 

Aby wdrożyć się w codzienne ćwiczenia i jednocześnie nie powielać codziennie tych samych czynności, 
Nauczyciel może zaproponować uczniom skorzystanie z kubusiowej gry dostępnej nieodpłatnie pod adresem: 
https://kubus.pl/graj/#ruch-i-sport. Ćwiczenia zawarte w grze można wykorzystać podczas przerwy 
międzylekcyjnej lub do ćwiczeń w domu.  
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8. Podsumowanie zajęć

Nauczyciel prosi dzieci o uwagę.

 Aby ćwiczenia i ruch przynosiły nam tylko korzyści, a nie szkodziły, ważne jest pamiętanie o zasadach   
 bezpieczeństwa. Więcej o nich opowie Wam sam Kubuś i jego przyjaciele. 

Nauczyciel zaprasza uczniów do wspólnego obejrzenia bajki „Sport” dostępnej nieodpłatnie pod adresem: 
https://kubus.pl/bajka/sport/.

Po wspólnym obejrzeniu bajki, Nauczyciel zachęca uczniów do skontrolowania, czy osiągnęli założone dla tego 
spotkania kryteria sukcesu, które miały doprowadzić ich do celu zajęć. Prosi ich o spojrzenie na mapkę krainy, w 
której dziś gościli (karta pracy dla dzieci nr 1) i prosi kolejno o odnalezienie poszczególnych punktów. Przy każdym 
punkcie prosi uczniów o ciche odczytanie treści każdego kryterium (w razie potrzeby sam im je czyta) i pyta:

 Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, wykonaj zadanie opisane obok punktu nr ... 

Pytanie powtarza dla każdego punktu. Uczeń wykonuje kolejne zadania i przy okazji samokontroluje poziom 
zdobytej wiedzy.

Po tym, jak wszystkie dzieci sprawdziły osiągnięcie kryteriów sukcesu, Nauczyciel przedstawia uczniom 
końcowe wyzwanie:

 Ja i Kubuś mamy dla Was jeszcze jedno zadanie. Sprawdzajcie przez najbliższy tydzień, czyli kolejnych 
 7 dni, czy na pewno każdego dnia ćwiczycie minimum 30 minut. Obserwacje zapisujcie w zeszycie 
 lub na karcie do wyzwania „Kubusiowego Przyjaciela Natury” (karta pracy dla dzieci nr 2).

Nauczyciel informuje dzieci:

 Drogie Dzieci! Kubuś przygotował dla nas jeszcze jedna niespodziankę. Za to, że pomogliśmy wiewiórce   
 Rudej Kitce w tej bardzo odpowiedzialnej misji i stworzyliśmy listę mądrych, kompletnych ćwiczeń 
 zachęcających wszystkich do ruchu, każdy z Was zostanie uhonorowany odznaką.

Nauczyciel przypomina uczniom, gdzie i w jaki sposób powinni wkleić odznaki. Komplet zdobytych odznak oznacza, 
że jest się prawdziwym „Kubusiowym Przyjacielem Natury”. 

OPIS MAPY PARKU  (karta pracy dla dzieci nr 1)

Podstawę mapy stanowi graficzna wizualizacja parku miejskiego (alejki, zadrzewienia w symetrycznym porządku, 
ławki etc). Ze względu na scenariuszowego przewodnika po krainie parku, mile widziany jest również obrazek 
wiewiórki. W jednym końcu mapy zaznaczony jest start, a w okolicach przeciwległego brzegu zaznaczona jest 
meta z orzeszkiem. Na mapie zaznaczone są wyraźnie 4 cyfry (od 1 do 4). Każda cyfra to kolejna stacja na drodze 
dziecka do osiągnięcia celu lekcji. A stacjami są spełnione kryteria sukcesu.
W ramach każdego punktu znajduje się:

 cyfra (od  1 - 4)
 opisane słowami kryterium sukcesu
 krótkie zadanie związane z danym kryterium sukcesu

W przypadku stacji nr 1 i nr 3 są również puste kwadraty. Na mapie ukrytych jest dodatkowo kilka ćwiczących 
postaci. Niektóre widać całe, niektóre mogą być częściowo zasłonięte.
Pod koniec lekcji Nauczyciel prosi uczniów, aby odszukali na mapce kolejne punkty i przeczytali związane z nimi 
kryteria sukcesu. Jeśli czują, że posiedli już wiedzę i umiejętności opisane w danym punkcie, wykonują 
odpowiednie zadanie, związane z danym kryterium sukcesu.
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Karta pracy nr 1  |  Mapa parku
Do skopiowania po jednej sztuce dla dziecka

Sprawdzisz, co zmienia się 
w naszym ciele pod wpływem ruchu.     
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, policz 
ile ławek musi przeskoczyć wiewiórka na 
mapie, żeby dotrzeć najkrótszą drogą 
(po prostej) ze startu do orzeszka na mecie 
i wpisz tę liczbę w prostokąt powyżej. 
Narysuj ćwiczenie lub dyscyplinę sportu, 
która polega na skakaniu.

Uzasadnisz potrzebę regularnych ćwiczeń. 
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, spróbuj 
w pustym prostokącie napisać swoje imię 
lewą ręką.

Uzasadnisz potrzebę ćwiczenia całego ciała.   
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, zaznacz 
na mapie 5 miejsc, w których odwiedzający 
park mogą ćwiczyć lub dorysuj na mapie 
w 5 miejscach sprzęty, na jakich ty chciał(a)byś 
tam ćwiczyć.

Stworzysz plakat z instrukcją ćwiczeń 
możliwych do realizacji w najbliższym parku.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, policz ile 
postaci ukrytych na mapie wykonuje różne 
ćwiczenia. miejsce

na odznakę
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Wyzwanie Kubusiowego Przyjaciela Natury nr 2 

Sprawdzaj przez najbliższy tydzień, 
czyli kolejnych 7 dni, czy na pewno każdego dnia 
ćwiczyłeś/łaś minimum 30 minut. 

Jeśli sam nie masz zegarka, poproś o pomoc 
w zmierzeniu czasu rodziców.

Jeśli udało Ci się, narysuj obok cyferki 
oznaczającej kolejny dzień uśmiechniętą buźkę . 

Dzień 

2

1

3

5

4

7

6
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pomoc dydaktyczna nr 1  |  Tajemnicza wiadomość od wiewiórki Rudej Kitki
(do druku i pociącia na fragmenty)
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Ruch to zdrowie

Scenariusz nr 2  |  W parku. Dbam o aktywność fizyczną
Pomoc dydaktyczna nr 2  |  Karty z przysłowiami do wydrukowania [1/4]
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Sport to zdrowie

Scenariusz nr 2  |  W parku. Dbam o aktywność fizyczną
Pomoc dydaktyczna nr 2  |  Karty z przysłowiami do wydrukowania [2/4]
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W zdrowym ciele zdrowy duch

Scenariusz nr 2  |  W parku. Dbam o aktywność fizyczną
Pomoc dydaktyczna nr 2  |  Karty z przysłowiami do wydrukowania [3/4]
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Tętnić życiem

Scenariusz nr 2  |  W parku. Dbam o aktywność fizyczną
Pomoc dydaktyczna nr 2  |  Karty z przysłowiami do wydrukowania [4/4]
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prawa ręka

lewa rękaszyja

plecy

prawa noga brzuch lewa noga
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Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Kafelki z różnymi częściami ciała
(do druku i pociącia na fragmenty)
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Odznaka: ZWINNOŚĆ
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