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Tytuł: Czy znasz taką grę? 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Zaprezentowanie przez uczniów gry lub zabawy, która jest znana jedynie w re-

gionie lub kraju, z którego pochodzi osoba prezentująca. 

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Poznanie gier lub zabaw ruchowych, które znane są i praktykowane  

w regionie, z którego pochodzi prowadzący grę uczeń.  

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Omówienie gry/zabawy uwzględniające istotę gry/zabawy, bezpieczne jej 

przeprowadzenie, uproszczenie zasad itp. 

Czas realizacji:  

 45 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 20 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 w zależności od potrzeb. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 w zależności od potrzeb. 

KOMENTARZ 

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy wcześniej z uczniami omówić pro-

ponowane gry/zabawy, pomóc przygotować scenariusz w oparciu o posiadaną 

bazę i materiały oraz wskazać ewentualne zagrożenia, jakie może nieść ze sobą 

gra/zabawa. Jeśli to możliwe, uczniowie prowadzący powinni użyć oryginal-

nych przyborów oraz wystąpić w oryginalnych, specyficznych dla danej 

gry/zabawy strojach. Dla szkolnych społeczności można przygotować festyn, 
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podczas którego zostaną zaprezentowane narodowe lub regionalne gry i za-

bawy. 

Tytuł: Wyścig przez rzekę  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Wspólne rozwiązywanie problemu w oparciu o działania zespołowe. 

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Integracja, współpraca i nauka zespołowego działania. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Grupę uczniów dzielimy na cztery pięcioosobowe drużyny. 

 Drużyny ustawiają się w rzędach, a wybrani uczniowie stoją w obręczach 

hula-hoop, symbolizujących kamienie, po których pokonamy rzekę. 

 Dwoma liniami wyznaczamy brzegi rzeki, którą zespoły muszą pokonać. 

 Aby przenieść kamień swojej drużyny do przodu, zawodnik znajdujący się 

na końcu rzędu wchodzi do obręczy przed nim, a następnie przenosi 

wolną obręcz na początek rzędu, układając na podłodze. Dopiero teraz 

możemy przesunąć naszą drużynę do przodu o jeden ułożony w rzece 

kamień. Każdy zawodnik w zespole musi stać w środku obręczy, aby roz-

począć kolejny ruch.  

 Drużyny starają się, aby cały zespół przeszedł linię końcową i dotarł na 

drugi brzeg rzeki. 

 Wygrywa zespół, którego wszyscy członkowie jako pierwsi przekroczą 

wyznaczoną linię. 

CZAS REALIZACJI:  

 15 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 20 osób. 
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NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 dwadzieścia kół hula-hoop,  

 taśma/dwie liny/skakanki. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 5 minut. 

KOMENTARZ 

Na przeprowadzenie zabawy potrzeba więcej przestrzeni.  

Tytuł: Kra lodowa 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Zespołowe wykonanie zadania wymagające współpracy. 

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Kształtowanie umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemu.  

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Grupę uczniów dzielimy na cztery pięcioosobowe drużyny. 

 Każdej drużynie przydzielamy koc lub prześcieradło, które drużyny roz-

kładają na podłodze na sygnał. 

 Każda drużyna zajmuje miejsce na swoim kocu tak, by wszyscy znajdowali 

się na jego powierzchni. 

 Na drugi sygnał zespoły schodzą z koców i każdy koc zostaje złożony na 

pół. 

 Na sygnał, tak jak poprzednio, każda drużyna zajmuje miejsce na swoim 

kocu. Jest już trudniej, bo pozostała mniejsza powierzchnia, nie wolno 

dotykać podłogi. 

 Osoba, która dotknie podłogi, odpada z gry. 

 W kolejnej próbie składamy koce jeszcze raz na pół itd. 
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 Wygrywa zespół, w którym najwięcej osób utrzyma się na najmniejszej 

powierzchni koca. 

CZAS REALIZACJI:  

 15 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 20 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 cztery koce. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 5 minut. 

KOMENTARZ 

W czasie zabawy można przybierać dowolne pozycje  stać na jednej nodze, 

trzymać partnera na rękach itp. 

 


