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Gry i zabawy ruchowe w wybranych krajach Europy 

CELE ZAJĘĆ 

 Zapoznanie uczestników z wybranymi grami i zabawami pochodzącymi z Francji, Węgier, Fin-

landii i Polski. 

 Uwrażliwienie uczestników na podobieństwa i różnice kulturowe. 

ZAGADNIENIA:  

 Gry i zabawy z Francji, np. Marelle. 

 Gry i zabawy z Węgier, np. Fekete-Feher.  

 Gry i zabawy z Finlandii, np. Polttopalo. 

 Gry i zabawy z Polski, np. Gąski, gąski do domu. 

METODY I FORMY PRACY:  

 ćwiczenia praktyczne,  

 pogadanka. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:  

 piłki,  

 szarfy,  

 kreda,  

 kamyki,  

 taśma do wyklejania,  

 kartka biało-czarna, 

 flagi państw: Francji, Węgier, Finlandii, Polski. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:  

 1 godzina dydaktyczna. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Wprowadzenie do zajęć.  

 Rozmowa z dziećmi o tym, w co lubią się bawić?  

 Uczniowie wymieniają swoje ulubione zabawy. Nauczyciel zapisuje ich nazwy na tablicy i odczy-

tuje głośno. 

 Nauczyciel zadaje pytanie:  

− czy myślicie, że w innych krajach dzieci bawią się i grają tak samo jak w Polsce?  
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 Nauczyciel informuje dzieci o tym, że  w trakcie zajęć poznają nowe gry i zabawy, w które bawią 

się dzieci w różnych krajach, a na zakończenie lekcji odpowiedzą na pytanie: 

− czy dzieci w innych krajach grają i bawią się tak samo jak polskie dzieci? 

2. Nauczyciel prezentuje flagę Francji.  

 Prowadzący zadaje pytanie:  

− czy wiecie, jakiego kraju to flaga ?  

 Nauczyciel wyjaśnia uczniom, w co lubią się bawić dzieci we Francji.  

 Nauczyciel dzieli klasę na zespoły i tłumaczy zasady gry Marelle (Załącznik nr 1). 

 Uczniowie grają w Marelle. 

 Nauczyciel prosi uczniów o ich opinie na temat gry. 

3. Nauczyciel pokazuje flagę Węgier. 

 Prowadzący zadaje pytanie:  

− czy wiecie, jakiego kraju to flaga?  

 Nauczyciel wyjaśnia uczniom, w co lubią się bawić dzieci na Węgrzech. 

 Nauczyciel dzieli klasę na zespoły i tłumaczy zasady gry Fekete-Feher (Załącznik nr 2). 

 Uczniowie grają w Fekete-Feher. 

 Nauczyciel prosi uczniów o ich opinie na temat gry. 

4. Nauczyciel pokazuje flagę Finlandii. 

 Prowadzący zadaje pytanie:  

− czy wiecie, jakiego kraju to flaga?  

 Nauczyciel wyjaśnia uczniom, w co lubią się bawić dzieci w Finlandii .  

 Nauczyciel dzieli klasę na zespoły i tłumaczy zasady gry Polttopalo (Załącznik nr 3). 

 Uczniowie grają w Polttopalo. 

 Nauczyciel prosi uczniów o ich opinie na temat gry. 

5. Nauczyciel pokazuje flagę Polski. 

  Prowadzący zadaje pytanie:  

− czy wiecie, jakiego kraju to flaga?  

 Nauczyciel dzieli klasę na zespoły i tłumaczy zasady gry Gąski, gąski do domu (Załącznik nr 4). 

 Uczniowie grają w Gąski, gąski do domu. 

 Nauczyciel prosi uczniów o ich opinie na temat gry. 

 6. Zakończenie i podsumowanie lekcji. 

 Nauczyciel zadaje pytania:  

− czy podobały wam się nowe zabawy z innych krajów?  

− kto potrafi powiedzieć, czy te gry znane są też w Polsce?  

− czy bawicie się w takie gry? 

 Dzieci odpowiadają, a nauczyciel podaje polskie nazwy poznanych gier:  

− Marelle to polska gra w klasy Piekło-Niebo, 

− Fekete-Feher to Dzień i noc,  

− Polttopalo to jedna z odmian Zbijaka. 

 Nauczyciel pyta:  

− czy możecie powiedzieć, jak bawią się dzieci w innych krajach?  
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− czy moglibyście bawić się z rówieśnikami z innych krajów? 

 Nauczyciel w podsumowaniu wyjaśnia, że gry i zabawy oraz sport łączą wszystkie narody. Dzieci 

na całym świecie – w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej – bawią się podob-

nie. 

Załącznik nr 1 

Zasady gry Marelle. 

1. Dziecko rozpoczyna zabawę od pola Terre (ziemia), aby dotrzeć do Ciel (niebo), wskakując na pola 

ponumerowane od 1 do 8 tak szybko, jak to możliwe. 

2. Liczba graczy: nieograniczona, zespoły mogą liczyć od 2 do 6 graczy. 

3. Grać można wszędzie, trzeba tylko narysować lub wykleić Marelle (rysunek powyżej). 

4. Grę rozpoczynamy z pola Terre, wrzucając kamyk na pole nr 1, następnie uczestnik skacze na jed-

nej nodze na to pole; podnosi kamyk, rzuca na pole nr 2; podnosi kamyk rzuca na pole nr 3; na-

stępnie na pole nr 4 lub 5 – na te pola skacze obunóż, następnie pole 6, 7 lub 8; rzucając kamyk 

do Ciel wskakuje obiema nogami; wykonuje półobrót, zabiera kamyk i wraca, skacząc po kolei na 

pola. 

5. Zadanie nie jest wykonane, gdy kamyk nie trafi na odpowiednie pole, zawodnik straci równowagę 

lub wskoczy na linię. 

 

Źródło: Kolekcja gier Tafisa recall, Games of the past – sports for today,  
http://recallgames.com (dostęp: 12 września 2019). 
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Załącznik nr 2 

Zasady gry Fekete-Feher. 

1. Celem gry jest złapanie wszystkich przeciwników.  

2. Liczba uczestników: od 12 do 30.  

3. Podział na dwa równe zespoły − czarny i biały.  

4. Można grać na boisku lub w sali gimnastycznej. Najlepszy wymiar to boiska lub sali: 20:40 m,  

na środku muszą znajdować się dwie równoległe linie, w odległości dwóch metrów od siebie.  

5. Zespoły stają naprzeciw siebie w dwóch szeregach.  

6. Nauczyciel podrzuca kartkę, spadająca kartka wskaże określony kolor. Jeśli będzie to czarny – 

to drużyna czarnych goni drużynę białych i stara się złapać uciekających. Złapani przechodzą do 

zespołu czarnych. Jeśli biały kolor to odwrotnie.  

7. Wygrywa zespół, który złapie wszystkich przeciwników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Kolekcja gier Tafisa recall, Games of the past – sports for today,  

http://recallgames.com (dostęp: 12 września 2019). 
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Załącznik nr 3 

Zasady gry Polttopalo. 

1. Celem gry jest uderzenie piłką – „zbicie” wszystkich uczestników, którzy znajdują się wewnątrz 

koła.  

2. Liczba graczy: od 10 do 25. 

3. Wszyscy gracze stoją w narysowanym okręgu, z wyjątkiem jednego, który jest wyznaczony jako 

„zbijający” i stoi w wyznaczonej odległości poza kręgiem, np. ok. 5 metrów. 

4. „Zbijający” rzuca w uczestników piłką, starając się w nich trafić. Celuje poniżej ich ramion.  

5. „Zbity” odchodzi z zabawy i staje poza okręgiem.  

6. Wygrywa zawodnik, który zostaje w kole jako jedyny. 

 
Źródło: Kolekcja gier Tafisa recall, Games of the past – sports for today,  

http://recallgames.com (dostęp: 12 września 2019). 

Załącznik nr 4 

 Zasady gry Gąski, gąski do domu. 

1. Z grupy nauczyciel wybiera dwóch uczniów – jeden jest mamą gąską, drugi wilkiem. 

2. Pozostali uczniowie (gąski) ustawiają się po jednej stronie sali, mama po drugiej. Pomiędzy nimi 

grasuje wilk, który ma za zadanie złapać jak najwięcej gąsek próbujących przedostać się do swojej 

mamy, która je nawołuje słowami: Gąski, gąski do domu!  

3. Gąski odpowiadają: Boimy się. 

4. Mama pyta: Czego? 

5. Uczestnicy odpowiadają: Wilka złego.  

6. Mama nawołuje raz jeszcze raz: Gąski, gąski do domu! i wtedy gąski próbują dobiec do niej tak, 

aby nie zostać złapanymi przez wilka. Każda dotknięta przez niego gąska uważana jest za złapaną.  

7. Zabawa kończy się w momencie, kiedy wilk złapie wszystkie gąski. 

http://recallgames.com/

