
Aktywność ruchowa – Sport to zdrowie 
 

Robi się coraz cieplej na dworze, więc tym razem zachęcamy do zabaw ruchowych i ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. Zacznijmy od rozgrzewki, którą możemy wykonać przy rytmicznej muzyce. 

1. Marsz/trucht/sprint w miejscu (zmiana kierunku na znak, stopniowanie wolno/szybciej/szybko). 
 

2. Wymachy rąk do przodu/do tyłu. 
 

3. Bieg z uderzaniem piętami o pośladki (na zmianę prawą/lewą piętą, co trzeci krok). 
 

4. Krążenia tułowia 
 

5. Skłony – dwa kroki do przodu, następnie lewa ręka dotyka palców prawej nogi i zmiana. 
 

 

6. Dwa kroki do przodu, trzeci wykrok lewą/prawą nogą. 

 

 

7. Krok odstawno-dostawny w parach. Rodzice łapią się za ręce z dziećmi (mogą też trzymać się za 
skrzyżowane ręce), po czym wykonują krok odstawno-dostawny (nóżka goni nózkę). 
 

 



8. „Pajacyki” w parach. Uczestnicy stają naprzeciwko siebie. Wykonują wyrzut nóg na boki, po czym 
wracają do pozycji wyjściowej, uderzając jednocześnie dłońmi o dłonie partnera. 
 

 

 

Po intensywnej rozgrzewce zapraszamy do gry w piłkę lub biegu na krótkim dystansie. 

Po biegu najlepiej wykonać kilka ćwiczeń relaksacyjnych, aby odzyskać siły. 
 
Niewidzialne krzesło – przyjęcie pozycji wyprostowanej ze złączonymi stopami. Wykonywanie wdechów z 
jednoczesnym wyciąganiem ramion w górę (ręce wyprostowane, mocne wyciągnięcie rąk i palców). 
Wykonywanie wydechów wraz z uginaniem kolan i opuszczaniem tułowia (siadanie na niewidzialnym 
krześle). Kilkakrotne powtórzenie ćwiczenia. 
 
Ptak – przyjęcie pozycji wyprostowanej z nogami rozstawionymi na szerokość bioder, dłońmi złączonymi 
za plecami wewnętrzną stroną do siebie i wyprostowanymi rękami w łokciach. Wykonywanie skłonów do 
przodu na wdech, a na wydech – wyprost. Kilkakrotne powtórzenie ćwiczenia. 
 
Wędrujące paluszki – przyjęcie pozycji wyprostowanej w niewielkim rozkroku. Pochylanie się do przodu i 
podejmowanie próby dotknięcia stóp bez uginania nóg w kolanach. Powrót do pozycji wyjściowej, ugięcie 
rąk i wystawienie łokci na zewnątrz. Powtórzenie ćwiczenia z głębszym pochyleniem (próba zbliżenia 
głowy do kolan). 
 
Opowieść relaksacyjna – prowadzący opowiada i jednocześnie prezentuje ruchy, a dziecko powtarza je za 
nim. 
Oddychamy spokojnie i głęboko. Nabieramy powietrze i wypuszczamy nosem. Oddychamy równo, głęboko 
i spokojnie (kilka razy). Unosimy wysoko ręce i trzymamy przez chwilę, spokojnie oddychając. Powoli 
opuszczamy ręce. Skręcamy głowę w jedna stronę. A teraz w drugą stronę. Patrzymy przed siebie. 
Pochylamy głowę powoli i powoli ją podnosimy. Spokojnie oddychamy, nabierając powietrze nosem i 
wypuszczając ustami. 
 

 
 
 
 
 
 



Przed każdą aktywnością fizyczną ważny jest posiłek, który pozwoli dzieciom na zebranie 
odpowiedniej ilości energii. Prezentujemy przykładowe menu opracowane przez 

dietetyka Dorotę Sokół 
 
 
Placuszki z kaszy jaglanej z warzywami  
1 szklanka kaszy jaglanej, ½ szklanki czerwonej soczewicy, 2 jajka, 300 g fasolki szparagowej, 1 cebula, 3 
ząbki czosnku, 3 łyżki oleju rzepakowego, 3 łyżki przecieru pomidorowego, ½ łyżeczki słodkiej papryki, 
szczypta ostrej papryki, ½ łyżeczki soli, 1 łyżeczka ziół prowansalskich, ½ łyżeczki pieprzu ziołowego, do 
obtaczania placuszków: nasiona słonecznika, amarantu ekspandowany i sezam. 
Kaszę jaglaną dokładnie wypłukać, używając do tego wrzącej wody. Soczewicę również wypłukać. 
Wszystko umieścić w jednym garnku, dodać 2 i ½ szklanki wody, gotować pod przykryciem. W 
międzyczasie na 3 łyżkach oleju podsmażyć cebulę i czosnek. Po ostudzeniu kaszy i cebulki wymieszać 
wszystko, dodać fasolkę szparagową, przecier pomidorowy, przyprawy oraz surowe jajka. Formować 
placki, obtoczyć w mieszance nasion słonecznika, amarantusa i sezamu lub w zwykłej bułce tartej. Ułożyć 
na blaszce na pergaminie i piec przez 20-30 minut w piekarniku w temperaturze 180-200 stopni. Można 
podawać z jogurtem naturalnym. 
 

Koktajl z borówek i banana 
1 mleko, 5 łyżek płatków owsianych, 2 banany, 2 miękkie gruszki (np. „Konferencja”), 200 g borówek 
mrożonych lub owoców leśnych 
Gruszkę i banana obrać, pokroić. Następnie przełożyć do wysokiego naczynia, dodać borówki i płatki 
owsiane, zblendować. Dopełnić mlekiem i znów zblednować. Odstawić do lodówki na 1-2 godziny. 
 
Pasta z ciecierzycy  

½ szklanki ciecierzycy suchej (szklanka ugotowanej), 5 suszonych pomidorów, 2 ząbki czosnku, kilka 

listków bazylii (najlepiej świeżej), 1-2 łyżki oliwy Suchą ciecierzycę zalać wodą na 12 godzin, a następnie 

gotować, aż będzie miękka (około 50 minut). Można ewentualnie wykorzystać ciecierzycę z puszki. 

Suszone pomidory pokroić na mniejsze części, czosnek obrać, oberwać kilka listków bazylii i wszystko 

zblendować z ugotowaną ciecierzycą i oliwą. Posmarować pieczywo. Na kanapki z pastą można położyć 

plasterki ogórka, pomidora lub rzodkiewki. 

 
Kulki jaglane 
1 szklanka kaszy jaglanej suchej, 1½ szklanki mleka, 3-4 łyżki miodu, 5 łyżek soku z cytryny, 200 g kokosu. 

Kaszę jaglaną dokładnie wypłukać, używając do tego wrzącej wody. Zalać mlekiem i gotować na małym 

ogniu, dopóki kasza nie wchłonie wody (około 12 minut). Gdy ostygnie, dodać miodu, soku z cytryny i 

zblendować. Formować kulki i obtaczać w kokosie. Przed podaniem schłodzić w lodówce. Podawać z 

owocem, np. ćwiartki jabłka. 
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