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Jesienny spacer może być dobrą okazją do 
ćwiczeń ruchowych. Jako przybory do zabaw 
ruchowych możemy wykorzystać patyki, kasz-
tany czy szyszki. Wybór ćwiczeń powinniśmy 
dostosować do otoczenia, wieku i możliwości 
dzieci. Zalecamy, aby wcześniej osobiście spraw-
dzić ścieżkę zdrowia i ocenić warunki, w których 
będą odbywały się ćwiczenia.

JESIENNA 
ŚCIEŻKA
ZDROWIA

Kącik zabaw i ćwiczeń ruchowych

Przygotowania do aktywnego spaceru

Wskazówka 1: Kilka dni wcześniej zacznij zbierać z dziećmi materiał 
przyrodniczy (kasztany, szyszki, liście, orzechy włoskie, patyki), który 
wykorzystacie podczas układania toru przeszkód. Włóżcie go do 
koszy lub kartonowych pudeł, aby łatwo można go było przenieść 
na miejsce zabawy (możecie pominąć ten punkt, jeżeli wybierzecie 
miejsce, gdzie nie ma problemu ze zgromadzeniem tych okazów 
w dniu zabawy).

Wskazówka 2: Poproś wcześniej rodziców, aby zapewnili dzieciom 
wygodny sportowy strój i obuwie. 

Wskazówka 3: Pamiętaj, aby zadbać o odpowiedni zapas wody dla 
dzieci, ponieważ ćwiczenia będą bardzo intensywne. 

Anna Kołodziej
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Rozgrzewka – przygotowanie 
elementów do ćwiczeń

Jeżeli nie mamy przygotowanych okazów przyrody, zachęca-
my dzieci do poszukania elementów (patyki, szyszki, kaszta-
ny, liście, orzechy włoskie), które posłużą do ułożenia ścieżki 
zdrowia (tor przeszkód). Mogą to być również materiały 
zebrane podczas wcześniejszych spacerów. 

Berek drewniany – zabawa bieżna 

Wybrane dziecko „berek” próbuje dotknąć pleców innej 
osoby. Jeśli mu się to uda, następuje zamiana ról. Podczas 
zabawy uczestnicy mogą uniknąć złapania poprzez dotknię-
cie drzewa.

Skoki przez płotki – zabawa skoczna

Materiały: patyki

Patyki układamy jak drabinkę, w jednakowych odległościach 
od siebie (np. odstęp około 50 cm). Dzieci stoją przed wy-
znaczoną linią i kolejno pokonują tor w określony sposób, 
po czym wracają na koniec kolejki: a) podskoki obunóż; 
b) podskoki na lewej nodze; c) podskoki na prawej nodze; 
d) podskoki naprzemienne (lub trucht z unoszeniem kolan 
nad przeszkodami – jak bieg przez płotki).

Rzut do celu – zabawa rzutna

Materiały: długie patyki, szyszki, kasztany

Z  zebranych patyków układamy możliwie duże fi gury: 
prostokąt, kwadrat (dla dzieci młodszych próg może być 
oddzielony patykami). Odmierzamy 5–10 kroków od uło-
żonego kwadratu i na końcu usypujemy kopiec z szyszek. 
W ten sam sposób wyznaczamy odległość od prostokąta, 
a na końcu trasy wysypujemy kasztany. Dzieci ustawione 
na wyznaczonej linii starają się trafi ć (szyszką/kasztanem) 
do środka ułożonej fi gury lub za pole oddzielone patykami.

Bieg slalomem – zabawa bieżna

Jeżeli jest taka możliwość, prezentujemy trasę slalomu po-
między kilkoma drzewami. Jeśli w miejscu ćwiczeń nie ma 
drzew, wówczas wyznaczamy tor biegu za pomocą szyszek 
i kasztanów. Dzieci ustawione na wyznaczonej linii roz-
poczynają bieg na hasło: hop. Po pokonaniu wyznaczonej 
trasy wracają na koniec kolejki. Ćwiczenia można powtórzyć, 
wykonując: a) podskoki obunóż; b) podskoki na lewej nodze; 
c) podskoki na prawej nodze; d) podskoki naprzemienne.

Skok w dal – ćwiczenie nóg

Materiały: patyki, liście

Układamy długi patyk jako punkt rozbiegu, a w odległo-
ści około 4 m umieszczamy drugi patyk, czyli oznaczamy 
miejsce, z którego należy się odbić i wskoczyć do kopca usy-
panego z liści. Jeżeli zabawa odbywa się w ogrodzie przed-
szkolnym, możemy zaproponować skok do piaskownicy.

Podskoki „kto wyżej” – ćwiczenie nóg 
i rąk

Ochotnik prezentuje sposób wykonania ćwiczenia. Podcho-
dzi do wybranego drzewa i stara się podskoczyć kolejno do 
trzech gałęzi usytuowanych na różnych wysokościach – od 
najniższej do najwyższej. Dzieci wykonują ćwiczenie zgod-
nie z prezentacją. Jeżeli warunki na to pozwalają, podskoki 
można wykonywać z rozbiegu.
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Zwis z gałęzi – ćwiczenie rąk

Materiały: wytrzymała gałąź drzewa lub drabinka, która 
znajduje się na placu zabaw

Zapraszamy kolejno chętne dzieci i zachęcamy, aby pod-
skoczyły do gałęzi i chwyciły się jej, a potem policzyły do 
trzech. Jeśli to się im uda, ćwiczenie zostaje zaliczone. Jeśli 
nie – mogą je powtórzyć. Dodatkowo możemy wprowadzić 
następujące warianty – dzieci wykonują podskok i łapią gałąź, 
po czym: a) liczą do trzech; b) podciągają kolana do brody; 
c) unoszą wyprostowane nogi; d) próbują się rozbujać w tył/
przód, a następnie wykonują skok.
Uwaga: Przy tych ćwiczeniach asekuracja nauczyciela jest 
obowiązkowa.

Spacer po powalonym drzewie 
– zabawa równoważna

Dzieci ustawiają się kolejno obok powalonego pnia i spacerują 
jak po równoważni. Jeżeli nie ma takiego drzewa, układamy 
trasę z patyków. 

Gdzie są orzechy? – zabawa tropiąca

Na wyznaczonym wcześniej terenie ukrywamy orzechy wło-
skie – tyle, ile dzieci w grupie. Zadaniem uczestników jest 
odnalezienie jednego orzecha i powrót na wskazane miejsce. 
Zabawa kończy się, kiedy wszyscy wytropią orzeszek. 

Zapach natury – zabawa relaksacyjna

Uczestnicy kładą się na trawie na plecach, podpierają głowę 
rękami, zamykają oczy i przez chwilę wsłuchują się w od-
głosy natury. Przypominamy, aby dzieci nabierały powietrze 
nosem i powoli wypuszczały ustami. Dla starszych możemy 
zorganizować jesienny runmageddon – bieg z przeszkodami. 

Jesienny bieg z przeszkodami 

Wyznaczamy START i METĘ. Na trasie przygotowujemy tor 
przeszkód (bazą mogą być ćwiczenia opisane na s. 7–8).
Przykładowy tor przeszkód:

Skoki przez płotki

Rzut do celu
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Spacer po powalonym drzewie

Dzieci powinny wcześniej poznać ćwiczenia, które będą wyko-
nywać podczas runmageddonu, dlatego warto przećwiczyć 
z nimi tor przeszkód kilka razy wcześniej, oczywiście wybie-
rając ćwiczenia odpowiednie do ich możliwości. Bieg mo-
żemy urozmaicić, dodając dowolne, nieznane dzieciom 
elementy, np. przenoszenie kasztanów z jednego miejsca 
na drugie, przechodzenie pod lub nad przeszkodą (np. 
konar drzewa), przeskakiwanie przez wąski potok. Po 
zakończonym biegu możemy wręczyć dzieciom medale (do 
pobrania na www.blizejprzedszkola.pl) za ukończenie trasy. 

Slalom Skok w dal

Podskok do gałęzi Zwis z gałęzi

Anna Kołodziej – koordynatorka projektu SPRINTEM DO MARATONU. 
Lubi biegać i działać aktywnie. Promuje zdrowy styl życia i aktywne spę-
dzanie czasu, zwłaszcza na świeżym powietrzu.

bliżej dziecka ■

11BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 9.228/2020


