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Jakie możliwości daje piaszczysta 
plaża i morski brzeg jako teren do 
zajęć? Jakie istnieją zagrożenia? Za-
grożenia, to – przy braku wyobraźni 
opiekuna – efekt braku dyscypliny 
w  grupie; najczęściej (pomijając 
zajęcia w wodzie) – obsypywanie in-
nych piaskiem oraz niszczenie przez 
kolonistów roślinności i  nadmor-
skich wydm. Łatwo również skale-
czyć bosą stopę na ostrej muszli lub 
kawałku szkła z wyrzuconej niefra-
sobliwie butelki... Możliwości nato-
miast, rysują się następująco:

Piasek – teren, a  zarazem przy-
bór do ćwiczeń: 

 l w sprzyjających warunkach, na czy-
stej plaży, można ćwiczyć boso gim-
nastykując mięśnie stóp;

 l specyfika podłoża decyduje o  in-
nej pracy mięśni podczas na-
turalnych form ruchu (głównie 
bieg, skok); upadek na piasek 
jest w miarę bezpieczny (zabawy 
z mocowaniem);

 l piasek można przesypywać 
w  dłoniach, wykopywać doł-
ki w  piasku, tworzyć budowle; 
na  piasku można kreślić wzory 
dłonią, stopą, patykiem, układać 
wzory z  kamyków, muszli, bądź 
znalezionych na plaży kawałków 
drewna, (w piasku można również 
zmumifikować koleżankę);
Woda – przy zachowaniu stosow-

nej dyscypliny!!
 l brodzenie po wodzie, ucieka-

nie i pogoń za falą – prócz oczy-

wistej atrakcyjności – sprzyjają 
hartowaniu organizmu; rzuty do 
morza znalezionymi na przyboju 
kamykami (puszczanie kaczek), 
to świetna – i w założeniu – rów-
nież bezpieczna zabawa;
Kamyk – pozostałe przybory czy-

li wszystkie „skarby” znalezione na 
plaży: 

 l muszle, kolorowe kamienie, ka-
wałki drewna, patyki można wy-
korzystać podczas ćwiczeń i  za-
baw ruchowych oraz w zabawach 
uspokajających, w celu rozwijania 
u dzieci kreatywności i uzdolnień 
plastycznych (konkurs na budow-
lę z piasku, ciekawy wzór).
Te wymienione powyżej symbo-

liczne przedmioty stały się podstawą

Piasek,
woda,
kamyk
– zajęcia ruchowe
na plaży

Plaża w słoneczny dzień to wspaniałe miejsce na spędzanie letnich 
wakacji. Najczęściej jednak po prostu rozkładane są koce, ustawiane 
leżaki, budowane grajdoły i następuje powszechne „smażenie”, często 
kończące się przykrymi oparzeniami. Ale można też czas ten spędzić 
z grupą dzieci aktywnie i wesoło1.

 MARIA BRUDNIK-DĄBROWSKA

1 W opracowaniu wykorzystano: M. Brudnik, Gimnastyka poranna na kolonii – fantom czy rzeczywistość, Wychowanie Fizyczne i Zdro-
wotne, 2006, nr 6–7, s. (2) i M. Bronikowska, M. Ciekot, Polska gra „pierścieniówka” – na Międzynarodowych Igrzyskach Sportów 
Tradycyjnych, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2009, nr 9, s. 32.
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Przykładowy scenariusz zajęć na plaży dla dzieci w wieku 11–12 lat

Tok Treść Uwagi

Cześć wstępna

Moment organi-
zacyjno-porząd-
kowy

 Zbiórka; podanie informacji na temat zajęć.
 Trucht za liderem – fantazyjny slalom pomiędzy ułożonymi parami butów.

Zdjęcie obuwia – uło-
żenie butów parami 
w jednej linii w odle-
głości ok. 1 m (czysta 
plaża)

Woda

Zabawa ożywia-
jąca

„Goń i uciekaj przed falą”
„Podbiegnij w stronę morza za cofającymi się falami i wróć w kierunku plaży tak 
szybko, aby fala podczas przypływu nie zmoczyła Twoich stóp”.
„Spacer po wodzie” – marsz z wysokim unoszeniem stóp brzegiem morza 
wzdłuż linii przyboju. 

Szereg/dwuszereg 
– twarzą w kierunku 
morza.
Marsz za liderem na 
wyznaczonym odcinku

Kamyk

Zabawa 
integracyjna

„Kamyk zielony”
Uczestnicy zabawy maszerują w różnych kierunkach podając swoje imię witają się 
uściskiem dłoni z napotkaną osobą. Prowadzący trzyma ukryty w dłoni niewielki 
kamyk – kamyk zielony – talizman, który wręcza jednej spośród spotkanych osób, 
wraz z życzeniami szczęśliwej podróży dookoła świata. Osoba obdarowana przej-
muje rolę darczyńcy i zabawa toczy się dalej.

Teren zabawy wy-
znaczony ułożonymi 
w narożnikach pola 
butami, większymi 
kamieniami, itp.

Ćwiczenia rr  Pw. – rozkrok, rr w bok, dłonie odwrócone, kamyk w zagłębieniu dłoni 
rp: rr w przód z przełożeniem kamyka do rl; rr w bok, dłonie odwrócone, 
kamyk w zagłębieniu dłoni rl; podrzuć kamyk na dłoni 3×

 Pw. – postawa swobodna, rr w przód: „Czy potrafisz kamyk wypuszczony 
z dłoni złapać zanim upadnie na piasek?” Spróbuj wykonać zadanie druga 
ręką.

 Pw. – postawa swobodna: Wykonaj trzy obszerne krążenia rp w tył, trzyma-
jąc kamyk w dłoni; następnie wyrzuć kamyk jak najdalej do morza.  

Każdy przygotowuje 
sześć niewielkich 
kamyków.
Ts. w drugą stronę.

Szereg – twarzą 
w kierunku morza. 
Zmiana ręki: 3 × rp; 
3 × rl.
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Piasek

Ćwiczenie t 
w płaszczyźnie 
strzałkowej  
w przód i w płasz-
czyźnie złożonej

 Pw. – rozkrok szeroki: „Czy potrafisz nie uginając nóg w kolanach wykopać 
głęboki dołek w piasku? Wykorzystując wykopany piasek usyp za prawą, 
potem za lewą stopą dwie wysokie »egipskie piramidy«”.

Rozsypka.

Ćwiczenie nn, rr i t 
w płaszczyznach 
połączonych

 Pw. – postawa swobodna: „Zgarnij stopami usypane z piasku piramidy do 
wykopanego dołka i maszerując rytmicznie w miejscu mocno udeptaj teren.

Następnie wygładź dłońmi i stopami piasek wokół siebie”. 

Ćwiczenie  nn, rr 
i stóp

 Pw. – leżenie tyłem: „Orzeł na piasku” – ruchami ramion i nóg wykonaj »por-
tret« orła na piasku. 

 Pw. – siad ugięty: „Aplauz!” – klaskaniem stopami nagradzamy autorów 
najlepszych portretów.

Sprzyjające warunki: 
ciepły, suchy piasek!
Konkurs.

Ćwiczenie rów-
noważne

 Pw. – stanie jednonóż: „Klepsydra to jeden z pierw-szych zegarów — pro-
ste, często bardzo ozdobnie wykonane urządzenie do pomiaru czasu. Spró-
buj stojąc na jednej nodze, zamienić się na moment w oryginalną klepsydrę, 
zaprojektowaną przez uzdolnionego artystę”.

Zmiana nogi postaw-
nej.
Wyróżnienie i pokaz 
najciekawszych roz-
wiązań.

Ćwiczenie mm 
grzbietu

 Pw. – leżenie przodem: „Trzymając w obu dłoniach po jednym kamyku, 
wyciągnij ramiona jak najdalej w przód tak, aby nie dotykały piasku. Spróbuj 
czy potrafisz prze-łożyć kamyki z ręki do ręki przed sobą i kolejno za pleca-
mi, cały czas unosząc tułów i nie opuszczając ramion. Zgubiłeś kamyk? Nie 
zrażaj się, spróbuj kolejny raz!”

Każdy przygotowuje 
przybory: dwa kamyki, 
krótkie patyki itd. 

Sprzyjające warunki: 
ciepły, suchy piasek!

Ćwiczenie mm 
brzucha

 Pw. – siad ugięty, rr oparte z tyłu o podłoże: „Spróbuj nakreślić palcami 
stóp ogromną »ósemkę«. Pomyśl nad różnymi rozwiązaniami tego zadania”.

Sprzyjające warunki: 
ciepły, suchy piasek!
Wyróżnienie i pokaz 
najciekawszych roz-
wiązań.

Podskoki  Przeskoki bieżne przez ułożone w linii buty.

Cześć główna

Zabawy bieżne „Małpi berek w parach”
Po wylosowaniu ról, uciekający wybiera sposób ucieczki przed „goniącym”, np. 
bieg z obrotami, w podporze tyłem, skoki na jednej nodze itp. 
Po zmianie ról, zmiana sposobu poruszania się.
Zmiana par.

Plac gry wyznaczony 
ułożonymi w naroż-
nikach pola butami, 
większymi kamieniami, 
itp.
Dowolne pary. Gonią-
cy liczą ile razy udało 
się dotknąć partnera.

Zabawa skoczna „Jak daleko skoczysz”
„Sprawdź po oddaniu czterech skoków treningowych jak daleko skoczysz w dal 
z miejsca na różnym podłożu: suchy i sypki piasek oraz piasek ubity przez fale. 
Partner rysuje patykiem linię początkową i ostatni zaznaczony ślad. Pomiaru 
dokonaj stopami, porównując wynik z wynikiem partnera”.

Ustawienie – jw.

Gra drużynowa „Pierścieniówka”
Opis gry poniżej.

Turniej drużyn.
Drużyny:
– opracowują rytuał 
powitalny i rytuał zwy-
cięstwa;
– rymowanki, piosenkę 
kibica (itp.)

Moment organi-
zacyjno-porząd-
kowy

 Zbiórka; podczas zakładania obuwia krótkie podsumowanie zajęć, 
odliczenie.
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do napisania scenariusza zajęć moż-
liwych do przeprowadzenia na mor-
skiej plaży. Niektóre z  zawartych 
w  nim pomysłów, po odpowiedniej 
modyfikacji, mogą być wykorzystane 
też do innych gier i zabaw w zmien-
nych warunkach terenowych i  at-
mosferycznych

Gra drużynowa „Pierścieniówka”
Drużyna: 4 zawodników; sprzęt: 

siatka do Pierścieniówki, piłka 
siatkowa; miejsce: boisko do piłki 
plażowej (18 × 9 m).

Zasady i przebieg gry
Celem gry jest zdobycie 15 punk-

tów (2 punkty przewagi).
Zawodnicy grający w polu:

– zawodnicy atakujący (trzy osoby): 
po rozegraniu piłki, przerzucają 
piłkę na boisko drużyny przeciw-
nej przez otwory w siatce (3 pier-
ścienie);

– zawodnik rozgrywający: porusza 
się w strefie rozegrania znajdują-
cej się przy siatce (1,5 m), broni 
strefy przy siatce; kieruje grą po-
dając piłkę do zawodników ataku-
jących (rozgrywającemu nie wol-
no atakować – przerzucać piłki 
przez otwór w siatce – i blokować 
pierścieni).
Grę rozpoczyna zawodnik prawo-

skrzydłowy serwisem ponad siatką, 
spoza linii końcowej boiska. Drużyna 

zdobywa punkt i prawo do wznowie-
nia gry, po przerzuceniu piłki przez 
jeden z trzech otworów w siatce tak, 
aby piłka upadła na pole przeciw-
nika. Zawodnicy na swojej połowie 
boiska mają prawo wykonać od 
1 do 3 podań, po których piłka musi 
znaleźć się na polu przeciwnika. 
W przeciwnym razie punkt przyzna-
wany jest drużynie przeciwnej i na-
stępuje zmiana drużyny serwującej.

Piłkę przed upadkiem na podłoże 
w  strefie rozegrania może uchronić 
wyłącznie zawodnik rozgrywający. 
Pozostałym zawodnikom nie wolno 
wchodzić do strefy rozegrania. Za-
daniem zawodnika znajdującego się 
w strefie rozegrania (rozgrywający) 
jest kierowanie grą poprzez poda-
wanie piłki do partnerów znajdu-
jących się poza 1,5 metrową strefą 
rozegrania. Rozgrywający nie może 
przerzucać piłki przez otwory w siat-
ce (pierścienie).

Zawodnikom atakującym ustawio-
nym poza strefą rozegrania, po prze-
chwyceniu zaserwowanej piłki nie 
wolno poruszać się z piłką. Zawod-
nik atakujący podaje piłkę do rozgry-
wającego, a następnie przemieszcza 
się na dogodną do oddania rzutu 
pozycję, przykładowo, na wprost 
jednego z pierścieni i po rozegraniu 
przerzuca piłkę przez otwór w siatce 
na pole przeciwnika, próbując zdo-
być punkt. Atakujący ma również 
prawo wykonać rzut bezpośredni 
(pomijając rozegranie). Zawodnik 
atakujący, podczas oddawania rzutu 
musi mieć kontakt z podłożem obie-
ma stopami.

dr Maria Brudnik-Dąbrowska
Zakład Teorii i Metodyki
Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie
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