
„Sprintem do maratonu” 

Już po raz szósty zapraszam do wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym „Sprintem 

do maratonu”. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Biega nasza Polska 

cała”  i ma na celu zachęcenie do aktywności fizycznej nie tylko najmłodszych, ale 

również ich rodziców.  

Rozgrzewka dla dzieci i rodziców: 

Uczestnicy ustawiają się w dużym kole lub w rozsypce. Każdy rozkłada ręce na boki 

i wykonuje tzw. wiatraki, aby zapewnić sobie przestrzeń do ćwiczeń. Prowadzący 

demonstruje kolejne ćwiczenia, a wszyscy je powtarzają. Rozgrzewce może 

towarzyszyć dowolna energiczna muzyka. 

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

zmiana. 

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

6. 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. 

7. „Pajacyki” w parach. Uczestnicy stają naprzeciwko siebie. Wykonują wyrzut nóg na 

boki, po czym wracają do pozycji wyjściowej, uderzając jednocześnie dłońmi o dłonie 

partnera.  

8. Rodzice i dzieci stoją naprzeciwko siebie. Prawą ręką łapią lewą nogę partnera, a 

lewą ręką chwytają jego dłoń. W tej pozycji próbują podskoczyć. 



 

Ćwiczenia relaksacyjne i rozciągające: 

Uczestnicy:  

1. Stoją prosto. Stopy mają złączone. Robią wdech z jednoczesnym wyciągnięciem 

ramion w górę (ręce wyprostowane, mocne wyciągnięcie rąk i palców). Następnie 

wykonują wydech wraz z ugięciem kolan i opuszczaniem tułowia (siadają na 

„niewidzialnym krześle”). Kilkakrotnie powtarzają ćwiczenie; 

 

2. Rozstawiają nogi na szerokość bioder. Dłonie łączą za plecami wewnętrzną stroną 

do siebie i prostują ręce w łokciach. Następnie wykonują skłony do przodu na wdech, 

a na wydech – wyprost. Kilkakrotnie powtarzają ćwiczenie; 

3. Stoją wyprostowani w niewielkim rozkroku. Pochylają się do przodu i próbują 

dotknąć stóp bez uginania nóg w kolanach. Następnie wracają do pozycji wyjściowej, 

po czym powtarzają ćwiczenie z głębszym pochyleniem (próba zbliżenia głowy do 

kolan). 

Ważne zasady! 

 

1. Ćwiczenia powinny trwać 5–6 minut.  

2. Należy je przeprowadzać na 15 minut przed posiłkiem.  

3. Sala powinna być wywietrzona.  

4. Ćwiczenia należy dostosować do warunków panujących w sali i wieku dzieci. 

5. Każde dziecko powinno mieć odpowiednią ilość miejsca, w tym celu mogą 

wykonać tzw. wiatraki. 

6. Nie należy koncentrować się na tym, że dziecku coś nie wychodzi – na szkolenie 

techniki przyjdzie jeszcze czas. Gimnastyka powinna sprawiać przyjemność. 

7. Na każdy dzień zostały zaplanowane ćwiczenia poświęcone różnym partiom ciała. 

Ważne jest zatem, aby codziennie pojawiło się sześć rodzajów ćwiczeń.  

8. Każde ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. 

9. W przypadku tych ćwiczeń, w których angażowana jest jedna strona, ruchy 

powinny być wykonywane na zmianę, angażując raz prawą, raz lewą stronę ciała.  


