
SCENARIUSZ DO ZAJĘĆ Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ 
 
TEMAT:  Gry i zabawy z chustą. 

GRUPA DZIECIĘCA:  uczniowie klasy IV 

CZAS TRWANIA: 45 minut 

MIEJSCE ZAJĘĆ:  sala gimnastyczna   

 

CELE ZAJĘĆ:   

 Poznanie zabaw grupowych z chustą: 

- ułatwiających wzajemne poznanie i integrujących grupę, 

- opartych na zaufaniu do grupy, 

- Ćwiczących współdziałanie, refleks, spostrzegawczość, zwinność i zręczność. 

 Uczenie uważnego słuchania poleceń. 

 Nauka twórczego myślenia i współpracy w grupie. 

 

METODY PRACY:  praktyczna działalność uczniów 

FORMY PRACY:  grupowa 

TYP ZAJĘĆ:  wprowadzająco-ćwiczeniowy 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  „Zabawy z chustą”  pod redakcją A. Wasilak PSPZ Klanza 

POMOCE DYDAKTYCZNE:  chusta animacyjna, woreczki, piłka tenisowa, gwizdek. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

1. Powitanie grupy, sprawdzenie gotowości do zajęć. Zabawa ożywiająca „Ogonki”.  

2. Nauczyciel z pomocą uczniów układa na podłodze chustę i omawia zasady uczestnictwa w 

zajęciach. 

3. Nauczyciel rozpoczyna zabawy z chustą: 

 

 ,,Przebieganie pod chustą”- uczestnicy podnoszą i opuszczają chustę 

trzymając ją za uchwyty. Prowadzący mówi, kto ma zmienić miejsce np. 

przebiegają ci, którzy mają niebieskie oczy; przebiegają osoby, które mają 

siostrę itp. Gdy chusta jest maksymalnie w górze osoby te przebiegają pod nią. 

 ,,Sztorm”- na chustę wrzucamy lekkie przedmioty (piłeczki, zabawki). 

Podczas wachlowania nie mogą one spaść z chusty. 

 ,,Potwór z Loch Ness” - uczestnicy siedzą dookoła chusty trzymając ją na 

wysokości brody. Pod nią znajduje się jedna osoba - potwór. Gdy wszyscy 

zamkną oczy potwór wciąga kogoś pod chustę. Grupa otwiera oczy i zgaduje, 

kto zniknął. Kto zgadnie wchodzi w rolę potwora. 

 ,,Sałatka owocowa”- uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Podzieleni są na 

cztery, pięć rodzajów owoców np. gruszki, banany, cytryny, truskawki, kiwi 

itp. Grupa wachluje chustą. Gdy jest ona wysoko prowadzący wymienia nazwy 

owoców, a osoby należące do tych rodzajów przebiegają pod nią zmieniając się 

miejscami i łapią inne uchwyty. Na hasło ,,sałatka owocowa” - wszyscy 

zmieniają miejsce. Zamiast owoców mogą być kolory. 

 ,,Przerzuć piłkę”- uczestnicy trzymają chustę. Na niej znajduje się piłka. 

Zadaniem bawiących się jest przerzucenie jej na stronę przeciwną, aby spadła 

poza chustę. 

 ,,Zabawa z numerami”- uczestnicy zabawy trzymają chustę za uchwyty. 

Odliczają do czterech ( każdy zapamiętuje swój numer). Na sygnał 

prowadzącego grupa porusza się krokiem dostawnym w lewo. Następnie 

prowadzący wywołuje numerki: od 1 do 4. Osoby nim oznaczone puszczają 

chustę i obiegają krążących w kierunku przeciwnym w prawo, próbując jak 

najszybciej stanąć na swoje miejsce. Wygrywa ten, kto zrobi to pierwszy.  



 ,,Rybak i rybka”- uczestnicy stoją w kręgu trzymając brzeg chusty. 

Wybieramy dwie osoby, które przyjmują rolę ,,rybaka” i ,,rybki”. Rybak 

wchodzi na chustę i stara się złapać pływającą w wodzie rybkę. Bawiący się 

falują chustą, utrudniając w ten sposób zadanie rybakowi. Gdy ten złapie 

rybkę, następuje zmiana par. 

 ,,Tarcza strzelecka”- rozłożoną chustę kładziemy na podłodze. Jest ona tarczą 

strzelecką, na której określone kolory oznaczają daną  liczbę punktów: np. 

czerwony - 10, zielony - 8, niebieski - 6, pomarańczowy - 4, żółty - 2. 

Uczestnicy stoją w odległości 10 m od chusty i rzucają w jej kierunku  (można 

rzucać tyłem do chusty w odległości  5 m). 

 ,,Bilard”- grupa wachluje chustą na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do 

otworu znajdującego się na środku chusty.   

 ZWIJANIE CHUSTY: 

Zadaniem uczniów jest wspólnie zwijać chustę w jak najmniejszy pakunek. 

 

 

4.  Omówienie zajęć, ocena aktywności uczniów. 

 

5.  Uporządkowanie sali i pożegnanie z uczniami. 

 

 

 

 

opracowanie: Anna Habaj 

 

 


