
SZKOLNY TURNIEJ ZABAW I GIER SPORTOWYCH
DLA KLAS NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO PT.

„ZIELONY TOR PRZESZKÓD”.

Cele turnieju:
Teren – przyjaciel zdrowia i rekreacji.
Cele operacyjne:
Uczeń:

• współpracuje i współzawodniczy w zespołach
• darzy wzajemnym zaufaniem, zrozumieniem iżyczliwością

współćwiczących
• rozwija zainteresowania sportowe
• integruje się z grupą
• rozróżnia pojęcia: wypoczynek czynny i bierny
• bawi się w pogodnym i radosnym nastroju

Termin realizacji:
31 maja 2003 roku.
Organizatorzy i realizatorzy:

• mgr Urszula Golańska
• mgr Wacława Kawula
• mgr Jadwiga Musialska

Uczestnicy turnieju:
Uczniowie klas I – III Zespołu Szkół w Klonowej.
Przebieg turnieju i sędziowanie:

• we wszystkich konkurencjach każdy z zawodników danego zespołu może
rozpocząć start dopiero wtedy, gdy jego poprzednik pokona określony
odcinek trasy i sędzia zezwoli na start.

• sposób punktowania ustala się od ilości startujących drużyn.
• wygrywa zespół, który jako pierwszy zakończy rywalizację.
• w przypadku równoczesnego zakończenia konkurencji przyznaje się

zespołom taką samą liczbę punktów, a pozostałym według kolejności
ukończenia.

• każdą konkurencję sportową rozpoczyna sygnał osoby prowadzącej
turniej.

Ewaluacja:
protokół z przeprowadzonego turnieju.
Nagrody:
dla startujących uczestników przewidywane są nagrody (słodycze, notesy,
dyplomy itp.)



Przebieg turnieju:
1. Powitanie uczestników turnieju.
2. Zapoznanie z przebiegiem turnieju, podanie punktacji.
3. Konkurencje sportowe według następującej kolejności:

� Rzuty do celu
� Bieg sztafetowy
� Wyścigi w workach
� Piłka w tunelu
� Slalom kelnerów leśnych

4. Ogłoszenie wyników turnieju.
5. Rozdanie nagród.
6. Podziękowanie uczestnikom i pożegnanie.

Program turniej:
1. RZUT DO CELU

Przybory: kosze i szyszki
Ustawienie: zawodnicy stoją w rzędach w odległości 3 kroków od koszy,
pierwsi trzymają szyszki.
Przebieg: na sygnał prowadzącego zawodnicy rozpoczynaj rzuty do koszy.
Każdy ma trzy rzuty. Wygrywa osoba, która uzyska największą, łączną sumę
celnych rzutów.

2. BIEG SZTAFETOWY
Przybory: szarfy, pałeczki, chorągiewki.
Ustawnie: trzy zespoły czteroosobowe. Uczestnicy ustawieni na trasie biegu
przy chorągiewkach.
Przebieg: na sygnał prowadzącego zawodnicy pierwsi ze sztafety biegną i przy
chorągiewce przekazują pałeczki kolejnym zawodnikom. Rywalizacja trwa do
chwili, kiedy ostatni zawodnik ze sztafety pokona trasę i ustawi się na mecie.
Wygrywa zespół, który uczyni to szybciej.

3. WYŚCIGI W WORKACH
Przybory: worki jutowe i chorągiewki
Ustawienie: zawodnicy stoją w trzech rzędach w odległości 15 kroków od linii
mety.
Przebieg: na sygnał prowadzącego zawodnicy skaczą w workach pokonując
odległość 15 kroków od linii startu. Następnie zawodnicy wykonują te same
czynności, aż do ukończenie konkurencji. Wygrywa drużyna, która najszybciej
ukończy wyścig.

4. PIŁKA W TUNELU
Przybory: dla każdego rzędu piłka ręczna.
Ustawienie: uczestnicy stoją w trzech rzędach w rozkroku tworząc „tunel”
Przebieg: na sygnał prowadzącego z rzędów podaje piłkę w tunel. Dzieci podają
piłkę między nogami (nie wolno rzucać piłką). Kiedy ostatni z rzędu otrzyma
piłkę, biegnie z nią na początek i podaje piłkę w tunel itd. Wygrywa zespół,
który pierwszy ustawi się w wyjściowej pozycji.



5. SLALOM KELNERÓW LE ŚNYCH
Przybory: dla każdego rzędu taca z szyszkami
Ustawienie: uczestnicy stoją w rzędzie na linii startu. Przed nimi wyznaczona
trasa między drzewami.
Przebieg: na sygnał prowadzącego dzieci stoją w rzędach jako pierwsze
rozpoczynają bieg trzymając w ręku tacę z szyszkami. Biegną slalomem wokół
wyznaczonych drzew. Na linii startu – mety tacę przekazują następnym
dzieciom stojącym w rzędach. W podobny sposób bieg wykonują następni
uczestnicy wyścigu. Wygrywa ten zespół, w którym ostatnie dziecko doniesie
największą liczbę szyszek na tacy.

Ćwiczenie i gry terenowe należą do najbardziej popularnych form aktywności
fizycznej i rekreacyjnej dzieci. Dają one dzieciom duże możliwości wyżycia się
ruchowego naświeżym powietrzu, uczą je orientacji w terenie i kształtują wiele
nawyków przydatnych wżyciu.

W opracowanie turnieju wykorzystana została następująca literatura:
M.J. Kołodziejowie „Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu
początkowym”, wyd. FOSZE Rzeszów 1998 r.
R. Trześniowski „Gry i zabawy ruchowe”, Sport i Turystyka Warszawa 1974 r.
K. Wlaźnik „ Przewodnik metodyczny dla nauczyciela wychowania fizycznego
klas 1 – 3”, wyd. JUKA Warszawa 1998 r.


