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1. Wstęp 

 

 

 W życiu dorosłym niezwykle ważna jest umiejętność nawiązywania relacji z drugim 

człowiekiem lub grupą. Wielokrotnie podkreśla się znaczenie umiejętności współpracy. 

Od umiejętności społecznych w dużym stopniu zależy, jak dzieci w przyszłości będą radzić 

sobie w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dlatego w pracy z dziećmi niezwykle ważnym 

zadaniem jest kształtowanie ich umiejętności społecznych, poczucia bezpieczeństwa 

w relacjach z innymi oraz świadomości własnego ja i swoich możliwości.  Przedszkole 

stanowi etap edukacyjny, który dostarcza idealne warunki, aby pomóc dzieciom wejść  

w świat społeczny i przygotować do podjęcia nauki w szkole.  

Realizując to zadanie z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego 

wszechstronnie wspieramy ten obszar rozwoju. Dzieci poprzez zabawę spontanicznie 

nabywają nowych umiejętności, nabierają pozytywnego stosunku do siebie i otaczającej ich 

rzeczywistości. 

 

Program profilaktyczny „Mały i duży - współpraca nam służy” jest oparty o Metodę 

Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Autorka, nauczycielka tańca i ruchu, opierając 

się na wczesnodziecięcych zabawach z rodzicami, stworzyła system ćwiczeń-zabaw-relacji, 

które wspomagają rozwój psychoruchowy dzieci. Stymuluje rozwój  emocjonalny, społeczny, 

świadomość samego siebie oraz innych osób.  

 

 W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzone zostały pierwsze zajęcia integracyjne 

dla klasy II Szkoły Podstawowej nr 47 oraz dzieci z grupy “O” Przedszkola nr 19 Metodą 

Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Organizatorkami zajęć były nauczycielki Joanna 

Wesołowska (nauczycielka Przedszkola nr 19) i Izabela Wesołowska (nauczycielka Szkoły 

Podstawowej nr 47). Joanna Wesołowska kontynuowała i rozwijała zajęcia przez kolejne 3 

lata, po czym zostały wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa. Zajęcia pokazały, jak 

wiele korzyści czerpią dzieci z zabaw ruchowych z kolegami w innym wieku (starszymi i/lub 

młodszymi) oraz rodzicami. Z tego powodu jednym z wniosków wynikającym z nadzoru 

pedagogicznego było włączenie zajęć integracyjnych pomiędzy szkołą i przedszkolem na 

stałe do pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19. Niniejszy program pozwoli na 

realizację powyższego wniosku.  
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2. Główne założenia programu 

 

 Do głównych założeń programu należy: 

1) Rozwijanie świadomości i orientacji własnego ciała i przestrzeni u uczniów/dzieci. 

Kształtowanie umiejętności zgodnego dzielenia się tą przestrzenią z innymi ludźmi.  

2) Rozwijanie umiejętności wchodzenia w relację opartą na opiece. Jednocześnie 

budowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę (jej bezpieczeństwo  

i zdrowie), a także kształtowanie postawy pełnej zaufania do partnera lub grupy. 

3) Rozwijanie umiejętności wchodzenia w relację opartą na rywalizacji. Poznanie przez 

uczniów/dzieci własnych możliwości i siły.  

4) Rozwijanie umiejętności wchodzenia w relację opartą na współpracy.  

5) Rozbudzanie kreatywności i stworzenie warunków umożliwiających wyładowanie 

nagromadzonych napięć.  

 

Ważnym założeniem programu jest także realizacja obszarów zawartych w podstawie 

programowej. W przypadku Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego 

realizowane są treści opisane w obszarach: (aktualne obszary z podstawy programowej z 

2017 r.: fizyczny, emocjonalny, społeczny , poznawczy) 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko: 

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym 

czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, 

naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, 

skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 

postawy ciała; 

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na 

rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i 

pisanie. 

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko: 

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich 

przeżywaniem; 

2) szanuje emocje swoje i innych osób; 

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, 

np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej 

grupie dzieci i osób dorosłych;  

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka 

form wyrazu; 

 5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa 

dłuższe lub krótsze;  
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6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że 

odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;  

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje 

własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;  

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do 

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. 

podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;  

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia. 

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko: 

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec 

innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;  

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy 

przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy 

teatralnej, grupy sportowej;  

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;  

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;  

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz 

przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w 

grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas 

odpoczynku;  

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, 

życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;  

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich 

indywidualne potrzeby;  

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;  

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego 

dziecka, grupy. 

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko: 

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego 

ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, 

konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;  

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w 

mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, 

rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski 

na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;  
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3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od 

medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;  

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia 

kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki 

obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;  

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją 

wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, 

porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 

dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, 

muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z 

dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w 

zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi 

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub 

rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w 

przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości 

narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia 

Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu 

słucha muzyki;  

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, 

a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą; 

 

 

W przypadku Podstawy Programowej Edukacji Wczesnoszkolnej realizowane 

są treści zawarte w obszarach: 

 

I. Fizycznym. Uczeń osiąga: 

1. sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania  

i komunikacji; 

2. świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu 

życia; 

3. umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach 

działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej; 

4. umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów 

poruszania się w miejscach publicznych; 

5. umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych. 

 

II. Emocjonalnym. Uczeń osiąga: 

1. umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich; 

2. umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; 

potrzebę tworzenia relacji; 

3. umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi 

ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu; 
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4. świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania 

ich w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie oraz adaptację w nowej grupie; 

5. umiejętność odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więzi  

z rodziną, społecznością szkoły i wspólnotą narodową; 

6. umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby  

z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form 

ich wyrażania w zależności od wieku; 

7. umiejętność rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania tych stanów za pomocą 

wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu. 

 

III. Społecznym. Uczeń osiąga: 

1. świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne  

i narodowe; potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości; 

2. umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, 

odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości; 

3. potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko 

reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech; 

4. umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego postępowania; 

5. umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej 

organizacji pracy w małych grupach, 

6. umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych; 

7. obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz 

okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania; 

9. umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy. 

 

 

IV. Poznawczym. Uczeń osiąga: 

1. potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego  

i twórczego myślenia; 

2. umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, 

pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę; 

6.  umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji 

potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także 

rozwiązywania problemów; 

12. umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania 

nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych. 
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3. Cele programu 

 

Podczas zajęć prowadzonych w ramach programu uczniowie/dzieci nabywają 

następujące umiejętności: 

 

1) W sferze rozwoju poznawczego: 

● zdolność do koncentracji uwagi, 

● rozumienie komunikatów i zainteresowanie komunikacją, 

● świadomość własnego ciała - orientacja w jego schemacie, rozróżnianie strony lewej 

i prawej, 

● orientacja przestrzeni, umiejętność poruszania się w niej i dzielenia jej z innymi –  

- poruszanie się zgodnie z instrukcją, 

● kreatywność podczas zadań i zabaw; 

 

       2) W sferze rozwoju emocjonalnego: 

● czerpanie radości z udziału w zabawach i z kontaktów z innymi, 

● umiejętność ekspresji emocji, 

● zdolność do relaksowania się, 

● pozytywna reakcja na kontakt fizyczny z drugim człowiekiem lub grupą, 

● poczucie własnej wartości i pewności siebie, 

● odporność emocjonalna (umiejętność radzenia sobie z porażką lub sytuacją trudną); 

 

        3) W sferze rozwoju społecznego: 

● pozytywny stosunek do zajęć, 

● pozytywny stosunek do partnera zabaw i pozostałych członków zajęć, 

● troska o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych uczestników ( w szczególności  

w trakcie ćwiczeń opartych na relacji “z”(opieka) i “przeciwko” (rywalizacja), 

● zaufanie do prowadzących, partnera i grupy, 

● zgodna współpraca, wspólne dążenie do celu, 

● nawiązanie relacji z różnymi osobami; 

 

        4) W sferze rozwoju ruchowego: 

● poprawa sprawności motorycznej, 

● zwiększona aktywność fizyczna, 

● samodzielność w wykonywaniu zadań ruchowych, 

● kontrola ruchów i dostosowywanie ich do zadania, 

● rozwinięta koordynacja ruchowa; 
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4. Procedury osiągania celów 

  

4.1.Metody i formy 

 

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego są to zajęcia praktyczne, 

w których aktywność uczestników nakierowana jest na realizację zadań/ćwiczeń 

oraz zabawę, w tym na aktywność twórczą.  

Forma zajęć uzależniona jest od etapu i gotowości uczestników. Zajęcia zawsze 

odbywają się w grupie. Ćwiczenia i zadania mają na początku charakter indywidualny, 

następnie uczniowie/dzieci ćwiczą w parach, aby ostatecznie móc ćwiczyć w grupach.  Zatem 

w ćwiczeniach uczestnicy biorą udział w sekwencji ja-para-mała grupa-duża grupa. 

 

4.2.Środki dydaktyczne 

 

Na zajęciach wykorzystywane są następujące środki dydaktyczne: 

● szarfy, 

● woreczki, 

● piłki (do kosza, do piłki nożnej, miękkie, małe piłki lekarskie), 

● chusta animacyjna, 

● materace, 

● odtwarzacz muzyki, 

● muzyka relaksacyjne, 

● kolorowe chustki, 

● koce, 

● ławeczki, 

● kijki gimnastyczne. 

 

 

4.3.Struktura zajęć 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego przewiduje stałą strukturę zajęć. Jednakże, 

w zależności od potrzeb uczestników treści mogą być zróżnicowane, a częstotliwość ćwiczeń 

danej kategorii zwiększona lub pomniejszona. 

 Należy wyróżnić następujące kategorie ćwiczeń: 

● ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała, 

● ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa 

w swoim otoczeniu, 

● ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą: 

○ oparte na relacji “z” (opieka - zaufanie), 

○ oparte na relacji “przeciwko” (moc i energia), 

○ oparte na relacji “razem” (współpraca). 

● ćwiczenia twórcze/relaksacja. 
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W początkowej fazie zajęcia należy prowadzić w niskiej pozycji, np. na leżąco 

lub siedząco. Pozwala to uczestnikom mieć poczucie stabilności i “ugruntowania”, co daje 

w efekcie poczucie bezpieczeństwa. Następnie należy wprowadzać ćwiczenia wyżej, 

np. na czworakach. Ostatecznie przechodzi się do ćwiczeń na stojąco lub nawet nad ziemią, 

np. na ławeczce. 

 

    5.    Organizacja i realizacja  zajęć w ramach programu w roku szkolnym 

2022/2023. (kto z kim gdzie ile razy) 

 

Program prowadzi  Joanna Wesołowska i realizuje go wraz z  trzema grupami 

wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu, ul. Januszowicka 35-

37, 53-135 Wrocław: 

- II klasą szkoły podstawowej pod opieką Kamili Trawki, 

- grupą przedszkolną dzieci 6-letnich “Kotki” pod opieką Teresy Łabaziewicz, 

- grupą przedszkolną dzieci 3-letnich pod opieką Alicji Artemiuk. 

W zajęcia zaangażować się mogą wszyscy nauczyciele oraz zgłoszeni rodzice wraz 

z dziećmi  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19.  

 

5.1. Charakterystyka grupy 

 

   Podczas zajęć uczestniczy po 5 dzieci z każdej grupy wiekowej. We wrześniu 

opiekunowie poszczególnych grup kwalifikują dzieci do programu biorąc pod uwagę 

poniższe kryteria: 

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA 

 

Mocne strony: 

● dobra orientacja w przestrzeni, 

● zdyscyplinowanie, 

● duża koncentracja uwagi. 

 

Słabe strony: 

● brak orientacji w schemacie ciała  (lewa-prawa),    

● nieśmiałość, 

● niechęć do zabaw ruchowych, 

● trudność pracy w parach. 

  

 

Potrzeby grupy: 

● integracja z uczniami, 

● nauka rozróżniania stron lewej-prawej, 

● poprawienie sprawności fizycznej, 

● nauka współpracy z partnerem. 
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GRUPA SZKOLNA 

 

 Grupa szkolna to 5 dzieci z klasy II.  
 

            Mocne strony: 

● duże zaangażowanie w zajęcia ruchowe u większości uczniów, 

● empatia, 

● dobra integracja grupy, 

● otwartość, 

● troskliwość,  

● pomysłowość. 
 

Słabe strony: 

● niska odporność emocjonalna, 

● trudności w zadaniach wymagających współpracy, 

● trudności w samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej, 

● krótki czas koncentracji uwagi, 

● wycofanie. 

 

            Potrzeby grupy: 

● wzmacnianie cech takich jak otwartość, życzliwość, empatia, troskliwość, 

● rozwijanie umiejętności współpracy, 

● wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

● rozwijanie odporności emocjonalnej, 

● kształtowanie nowych umiejętności społecznych, budowania nowych relacji. 

 

 

5.2. Harmonogram zajęć na rok szkolny 2022/2023 

 

Zajęcia w ramach programu realizowane są na kilku płaszczyznach, rozpoczynają się 

w październiku i kończą w maju. Grupa przedszkole (3-latki) - przedszkole (6-latki) realizuje 

zajęcia raz w miesiącu poza grudniem i lutym (uczestniczy 5 par, czas zajęć to 30 minut). 

Grupa szkoła-przedszkole (6-latki) odbywa jedne zajęcia w miesiącu poza grudniem i lutym 

(5 par, czas zajęć 45 minut). Grupa przedszkolna na warsztatach z rodzicami spotyka się co 

dwa miesiące (10 par, czas zajęć 30 minut).  
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Miesiąc Szkoła - Przedszkole Przedszkole-

Przedszkole 

Przedszkole - 

Rodzice 

Październik X X X 

Listopad  X X X 

Grudzień    

Styczeń X X X 

Luty    

Marzec X X X 

Kwiecień X X  

Maj X X X 
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