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SCENARIUSZ LEKCJI:

– PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI WF

Opracowanie:  Konrad Tulej

Wraz z trzecią edycją WF-u z Klasą pojawiły się nowe zadania programowe. Jednym z nich jest 
ścieżka turystyczno-regionalna. Jej realizacja podzielona jest na etapy. Niniejszy materiał składa 
się ze zbioru propozycji dla nauczycieli wychowania fizycznego. Można je wykorzystać w drugim 
semestrze w ramach realizacji projektu edukacyjnego lub zadania programowego – „WF poza 
szkołą”. W podanych przykładach zwrócono szczególną uwagę na interdyscyplinarność zajęć 
z podziałem na etapy edukacyjne.

➥ SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASA I–III,  
LEKCJE POZA SZKOŁĄ/WYCIECZKA EDUKACYJNA1

Temat:  POSZUKIWACZE SKARBÓW2

Cele:
 ➥ poznawanie elementów przyrody ożywionej 

i nieżywionej charakterystycznej dla lokalnego 
środowiska,

 ➥ nauka/doskonalenie liczenia,
 ➥ nauka/doskonalenie znajomości liter alfabetu,
 ➥ kształtowanie wytrzymałości poprzez marsz 

w terenie,
 ➥ doskonalenie podstawowych czynności rucho-

wych/manualnych,
 ➥ kształtowanie umiejętności współpracy.

Materiały: koperty, karty ze zwierzętami, rośli-
nami, pożywieniem, opisy kart, karton 
z opisem celu do zabawy rzutnej, szarfy  
lub chustki do oznaczenia terenu poszu-
kiwań, duży karton, przybory do rysowa-
nia lub malowania, klej.

Przed zajęciami „w terenie”, dzieci w szkole lub w domu 
z pomocą rodziców przygotowują się zdobywając wie-
dzę na temat nazw zwierząt i roślin, które występują 
w ich okolicy. Nauczyciel natomiast musi wcześniej 
odwiedzić miejsce zajęć w celu przygotowania dla nich 
atrakcji (opisy poniżej).

1 Zajęcia można poprowadzić w ramach lekcji edukacji wczesnoszkolnej lub w formie wycieczki edukacyjnej 
poza lekcjami.

2 W zależności od położenia szkoły zajęcia można przeprowadzić na łące, w lesie, parku czy na terenach zie-
lonych przy szkole.
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ZABAWY NA DOJŚCIE/ŚPIEW

Aby umilić sobie dotarcie na miejsce zabaw, śpiewa-
my np. „Stonoga”:

Idzie drogą stonoga, stonoga, stonoga,
dudni pod nią podłoga, podłoga, bęc!
Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga…

– itd. aż do ostatniej osoby/pary. 

Ostatnia osoba/para mówi „odwłok” i przemieszcza 
się na początek kolumny. Gdy tam dotrze, zaczynamy 
śpiewać od początku. Śpiewając doskonalimy znajo-
mość liczebników. 

Inna zabawa to odliczanie liczb parzystych, nieparzy-
stych, liter alfabetu itp.

MAGICZNE WROTA (ZABAWA RZUTNA)

Aby wejść do lasu/na łąkę, musimy przejść przez ma-
giczne wrota. Żeby je otworzyć, trzeba trafić do celu. 
Uczestnicy stoją na obwodzie półkola i po kolei od-
dają rzuty. Zabawę kończymy wtedy, gdy wszystkim  
uda się trafić.

CO TU NIE PASUJE?

Każdy poszukiwacz skarbów otrzymuje swój numer 
i stara się odnaleźć kopertę oznaczoną takim samym 
numerem. Skarby ukryte są na wyznaczonym przez 
nauczyciela terenie. Na wstępie jasno i precyzyjnie 
określamy zasady poszukiwania oraz warunki współ-
pracy. Ważne jest, że szukamy tylko swojej koperty.

Oznaczamy miejsce zbiórki.

Po odnalezieniu kopert najpierw omawiamy znale-
zione przy kopertach przedmioty. Uczniowie poszu-
kują odpowiedzi na pytania np.: „Dlaczego znalezio-
ne przedmioty nie pasują do naszego środowiska?”, 
„Do jakiego środowiska naturalnego pasują?”. W na-
szą wycieczkę wplatamy w ten sposób elementy edu-
kacji przyrodniczej. 

Jeśli mamy dużą grupę, maszerujemy w parach.

Podczas śpiewu i odliczania maszerujemy 
rytmicznie, odliczając wg kolejności –  
od czoła kolumny do końca.

Podczas zabawy możemy dodawać różne za-
dania ruchowe np. machać prawą, lewą ręką, 
klaskać, itp. Przy okazji będziemy kształtować 
koordynację ruchową.

Rzucamy kamykami, kawałkami patyków, szysz-
kami – tym co znajdziemy w danym miejscu. 
Celem mogą być większe kamienie czy kałuża. 
Przy celu umieszczamy tablicę z napisem  
(to sposób na przemycenie nauki ortografii).

Odległość celu dobieramy w zależności 
od umiejętności uczestników i przedmiotów, 
którymi rzucamy.

Dla bezpieczeństwa ograniczamy teren,  
tak by każdy z uczestników był na nim widoczny. 
Na drzewach wieszamy szarfy, na łące wbijamy 
patyki lub wykorzystujemy krzaki. Na terenie 
zabawy wcześniej zostawiamy koperty oznaczone 
numerami, każda dla jednego uczestnika/pary.  
Koperty można zabezpieczyć przed wilgocią 
poprzez włożenie ich do plastikowych koszulek. 
Obok kopert zostawiamy różne drobne przed-
mioty naturalne, które nie pasują do danego 
środowiska (np. muszle w parku miejskim na po-
łudniu Polski lub szyszki w lesie liściastym).



3Ścieżka turystyczno-regionalna...Materiały eksperckie.

W dalszej kolejności otwieramy koperty. Koperty za-
wierają karty i opisy kart. Opisy mogą, ale nie muszą 
pasować do obrazków na kartach.

Jeśli opisy nie pasują, poszukujemy właściwych kart 
wśród pozostałych uczestników. To zadanie wymaga 
współpracy od uczniów. Następnie, pod opieką na-
uczyciela omawiamy karty i grupujemy je wg związ-
ków np.: zwierzę i jego pożywienie; roślina w pobliżu, 
której dane zwierzę mieszka. Pytamy dzieci z zakresu 
wiedzy zdobytej wcześniej w szkole lub w domu.

NAŚLADOWANIE ZWIERZĄT  
(ZABAWA NAŚLADOWCZA)

Dzieci maszerują/truchtają w określonym miejscu. 
Pokazujemy kartę poznanego zwierzęcia, a dzieci gło-
śno wypowiadają jego nazwę i próbują go naśladować.

Po kilku powtórzeniach zmieniamy zasadę zabawy. Po-
dajemy pierwszą literę zwierzęcia, a zadaniem dzieci 
jest głośne wymienienie przykładu zwierzęcia i naślado-
wanie go. Wykorzystujemy także zamiennie opisy kart.

OBSERWACJA

Wspólnie lub w małych grupach (wg grupy kart) sta-
ramy się odnaleźć poznane wcześniej zwierzęta, rośli-
ny i zlokalizować miejsca ich występowania.

POWRÓT DO SZKOŁY  
(ZABAWA ORIENTACYJNA)

W trakcie powrotu uczniowie mają za zadanie masze-
rować wg kolejności alfabetycznej swoich imion, na-
zwisk czy przedmiotów, które wcześniej znaleźli.

W szkole na dużym kartonie wspólnie rysujemy/ma-
lujemy miejsce, które poznaliśmy. Doklejamy karty 
roślin i zwierząt z odnalezionych kopert. Gotową pra-
cę/makietę można wystawić na korytarzu lub w ga-
blotce klasowej.

Wraz z pokazaniem karty zwierzęcia warto  
zastosować jakiś sygnał, tak by skupić  
na sobie uwagę poruszających się dzieci.

Nauczyciel mówi: „J jak…”,  
a dzieci kończą np. „jeż”.

Do obserwacji można wykorzystać  
lornetki lub lunety.

Zabawę należy przeprowadzić  
na bezpiecznej drodze (polnej lub leśnej).

Do udziału w zajęciach można zaprosić 
rodziców. Rodzic z uczniem biorą udział 
we wspólnej przygodzie. Na koniec roz-
dajemy pamiątkowe dyplomy/upominki 
wszystkim poszukiwaczom skarbów. Za-
chęci to dzieci do aktywnego uczestnictwa 
w kolejnych tego typu zajęciach.
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➥ SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASA IV–VI,  
PROJEKT EDUKACYJNY ZWIĄZANY Z KULTURĄ REGIONU

Pytanie:  JAKI STRÓJ I TANIEC Z MOJEGO  
REGIONU SĄ SKŁADNIKIEM  
KULTURY NARODOWEJ?

Materiały: materiały do wykonania stroju, kamera

Termin:  trzy miesiące (nauczyciel koordynujący 
projekt może rozliczyć te godziny,  
jako godziny karciane).

Cele edukacyjne:
 ➥ poznanie elementów składowych ubioru  

regionalnego, 
 ➥ nauka tańca regionalnego/narodowego.

Cele praktyczne:
 ➥ przygotowanie pełnego regionalnego stroju 

żeńskiego i męskiego lub jego miniaturki,
 ➥ zapis filmowy tańca regionalnego/narodowego.

ZADANIA PROJEKTOWE:

Uczniowie mają do wykonania dwa zadania. Pierwsze 
związane jest ze skompletowaniem/uszyciem stroju 
charakterystycznego dla danego regionu. Pomocy 
mogą udzielić: nauczyciel plastyki, techniki czy wiedzy 
o społeczeństwie. Uczniowie podczas realizacji tego 
zadania mogą odwiedzać lokalne zakłady rękodzieła, 
szwalnie itp., gdzie mogą dowiedzieć się o projekto-
waniu stroju i jego poszczególnych elementów oraz 
zebrać potrzebne materiały. Pomóc może strona po-
święcona polskim strojom regionalnym i narodowym 
http://www.polalech.pl/stroje-polskie.htm .

Drugim zadaniem jest ułożenie choreografii wybrane-
go przez uczniów tańca regionalnego lub narodowe-
go. W realizacji tego zadania mogą pomóc: nauczyciel 
wychowania fizycznego, muzyki lub pasjonat tańców. 
Źródła do zebrania potrzebnych informacji można 
znaleźć na stronach internetowych zespołów ludo-
wych, jak również w literaturze fachowej.3

3 Zob. np. Cz. Sroka, Polskie tańce narodowe systematyka, Warszawa 1990; G. Dąbrowska, Tańcujże dobrze, 
Warszawa 1991; J. Hryniewiecka, 5 tańców polskich, Warszawa 1990).

Szkoła Podstawowa w Garnku

PUBLICZNA PREZENTACJA:

Prezentacja stroju może odbyć się z okazji święta 
szkoły, pierwszego dnia wiosny czy Lokalnej Akcji 
Sportowej. Po prezentacji wszyscy uczniowie biorą-
cy udział w projekcie, wykonują autorski układ tańca 
regionalnego/narodowego oraz dokumentują to wy-
darzenie w postaci nagrania filmowego. Taki materiał 
jest doskonałą promocją dla każdej szkoły, która chce 
pochwalić się twórczymi uczniami.

http://www.polalech.pl/stroje-polskie.htm
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➥ GIMNAZJUM,  
PROJEKT EDUKACYJNY GRA TERENOWA – POMYSŁ NA LAS

Pytanie:  JAKICH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 
POTRZEBUJE MÓJ ORGANIZM,  
ABY SPRAWNIE FUNKCJONOWAĆ?

Materiały: karty uczestnika gry terenowej, mapy 
terenu gry terenowej, sprzęt kompute-
rowy z oprogramowaniem potrzebnym 
do przygotowania prezentacji multime-
dialnej.

Cele edukacyjne:
 ➥ poznanie potrzebnych składników odżywczych 

do sprawnego funkcjonowania organizmu  
i ich roli w utrzymaniu zdrowia.

Cele praktyczne:
 ➥ przygotowanie opisu diety nastolatka w zależ-

ności od trybu życia, 
 ➥ opracowanie prezentacji edukacyjnej lub strony 

internetowej na potrzeby zajęć edukacyjnych, 
 ➥ przygotowanie sportowej gry terenowej.

ZADANIA PROJEKTOWE

Uczniowie przygotowują w grupach opisy zdrowych 
posiłków na cały tydzień dla nastolatka w zależno-
ści od trybu życia (dla ucznia, który ma programowe  
4 godziny wychowania fizycznego i dla ucznia dodat-
kowo trenującego w klubie sportowym 4 razy w ty-
godniu przez 90 minut ściśle określoną dyscyplinę 
sportową). Efekty pracy mogą zostać zaprezentowa-
ne w wybrany przez uczniów sposób np. w postaci 
prezentacji multimedialnej lub strony internetowej. 

Innym rodzajem publicznej prezentacji jest gra tere-
nowa, główna atrakcja pikniku rodzinnego. Fachowym 
źródłem wiedzy jest np. Instytut Żywności i Żywienia.

W realizacji zadań mogą pomóc nauczyciele wycho-
wania fizycznego, biologii, chemii, pielęgniarka, diete-
tyk, lekarz.

Termin:  trzy miesiące.

PUBLICZNA PREZENTACJA (POMYSŁ NA LOKALNĄ AKCJĘ SPORTOWĄ)

Podczas pikniku rodzinnego uczniowie przygotowu-
ją i prowadzą pod opieką nauczyciela koordynatora 
grę terenową. Impreza może mieć miejsce na tere-
nach zielonych przy szkole lub w parku publicznym.  
Gra składa się z 10–16 punktów kontrolnych. Zada-
niem uczestników jest pokonanie trasy gry i zalicze-
nie każdego punktu kontrolnego. Na punkcie kontro-
lnym należy odpowiedzieć na pytanie lub wykonać 
zadanie praktyczne. Przykład: „Jaka witamina pełni 
rolę regulatora produkcji erytrocytów (czerwonych 
ciałek krwi), a jej brak powoduje niedokrwistość?”;  
20 ugięć ramion w postawie podpartej przodem 
na ławce. Uczestnik sam decyduje czy wykonać ćwi-
czenie (zajmuje czas) czy odpowiedzieć na pytanie. 
Potwierdzenie wykonania zadania lub poprawnej od-

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi

http://www.izz.waw.pl
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powiedzi zostaje odnotowane na karcie uczestnika. 
Gra może mieć charakter zabawowy lub sportowy. 
W przypadku rywalizacji wygrywa uczestnik, który jak 
najszybciej pokonał trasę i wykonał wszystkie zada-
nia. Brak zadań można przeliczać na karne sekun-
dy. Dla wszystkich uczestników nagrodą mogą być 
zrobione przez uczniów zdrowe batony oraz przepis 
na nie.

Podczas pikniku rodzinnego można wykorzystać 
przygotowaną prezentację lub stronę na temat die-

ty nastolatka w zależności od trybu życia. Piknik  
to również dobre miejsce na zaproszenie dietetyka 
czy lekarza, aby uczestnicy mogli uzyskać fachowe 
porady na temat zdrowego stylu życia. Na pikniku nie 
może zabraknąć zdrowego jedzenia i napojów. Warto 
samodzielnie przygotować zdrowy posiłek, a zebra-
ne tym sposobem pieniądze przekazać na działal-
ność np. samorządu uczniowskiego. Z pewnością 
wśród rodziców znajdują się chętni do pomocy 
profesjonaliści lub osoby mogące pomóc w takim 
przedsięwzięciu.

ZDROWE BATONY

200g płatków owsianych
20g otrębów
garść migdałów
garść rodzynek
garść jagód goji
garść żurawiny

garść pestek słonecznika
2 banany
4 daktyle
1 szklanka mleka
1 jajko
2–3 łyżeczki przyprawy do piernika

1. Usuńcie z daktyli pestki, a owoce pokrójcie w kostkę.

2. Banany także pokrójcie w kostkę.

3. Wszystkie suche składniki wymieszajcie w misce.

4. Dodajcie do nich banany i daktyle i wymieszajcie starając się w miarę równomiernie 
rozprowadzić owoce w mieszance.

5. W szklance wymieszajcie mleko z jajkiem, a potem dolejcie je do mieszanki w misce.

6. Wymieszajcie wszystko dokładnie.

7. Przełóżcie wszystko do formy uprzednio wyłożonej papierem do pieczenia.  
Mieszanka powinno być mocno wilgotna.

8. Dokładnie wszystko dociśnijcie (możecie przejechać kilka razy wałkiem).

9. Pieczcie w temperaturze 180 stopni przez ok. 30 minut.

10. Po wyjęciu ostudźcie i pokrójcie w kształt batonów.
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➥ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA,  
KOŁO TURYSTYCZNE – PROPOZYCJE TEMATÓW

Prowadząc Koło Turystyczne należy pamiętać o obo-
wiązujących przepisach, kwalifikacjach odpowiednich 
do realizacji określonych form krajoznawstwa i tury-
styki – podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i spo-
sobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Oto propozycja tematów, które można realizować pod-
czas rajdów, wycieczek czy spotkań (turystyka piesza 
oraz górska):

1. Bezpieczeństwo na szlaku – poruszanie się 
na szlakach turystycznych w różnych warun-
kach pogodowych i porach roku.

2. Wykorzystanie mapy oraz kompasu do oriento-
wania się w terenie.

3. Orientowanie się w terenie i wyznaczanie kie-
runków świata bez mapy i kompasu.

4. Dobór właściwego sprzętu turystycznego.

5. Zasady prawidłowego pakowania i noszenia ple-
caka.

6. Zasady kulturalnego zachowania się w schronisku.

7. Zasady bezpiecznego biwakowania.

8. Bezpieczne rozpalanie ogniska różnymi technikami.

9. Właściwe zachowanie się przy spotkaniu z dziki-
mi zwierzętami (niedźwiedź, dzik, żubr).

10. Zasady zachowania bezpieczeństwa w górach 
w warunkach zimowych (lawiny, asekuracja 
w śniegu i lodzie, zachowanie na lodowcu).

➥ PODSUMOWANIE

Przedstawione powyżej przykłady w zamierzeniu 
mają stanowić inspirację do działań, które można 
podjąć w ramach realizacji ścieżki turystyczno-regio-

nalnej. Czasami wystarczy dać uczniom przestrzeń 
do działania i powstają niezwykle ciekawe i twórcze 
przedsięwzięcia.

Konrad Tulej – nauczyciel wychowania fizycznego, Lokalny Lider WF z Klasą, z zamiłowania podróżnik,  
autor projektu www.zdzieckiemwplecaku.pl.
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