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Wprowadzenie 

Przewodnik sportowych gier ruchowych jest trwałym rezultatem 

wypracowanym przez nauczycieli i uczniów szkół partnerskich 

projektu pt. „W drodze do zdrowszego stylu życia z naszymi 

europejskimi przyjaciółmi” i sfinansowanym przez program Erasmus+. 

Znajduje się w nim zbiór różnorodnych i ciekawych zabaw 

ruchowych wraz z zasadami, potrzebnymi przyrządami oraz opisem 

przebiegu gier opracowanym przez szkoły partnerskie z Czech, Polski 

i Francji. Uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu gier w swoich 

szkołach i zaprezentowali je swoim rówieśnikom z krajów 

partnerskich, co można zobaczyć na platformie współpracy 

eTwinning, a także na  www.youtube.com 

Przewodnik sportowych gier ruchowych ma posłużyć jako inspiracja 

dla nauczycieli, którzy chcą wzbogacić zajęcia z wychowania 

fizycznego oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne. Zamieszczone 

z przeprowadzanych na zajęciach szkolnych oraz podczas 

krótkoterminowych wymian grup uczniów gier zdjęcia są ciekawą 

formą wizualizacji przebiegu procesu ich uczenia się i ćwiczenia.  

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Polska gra               

BEREK Z SZARFAMI 

1. Uczniowie dobierają się w pary 

i  znaczają szarfami w dwóch 

kolorach. Szarfy trzymają 

w dłoniach. 

2. Pary kładą się  przy pachołkach 

rozstawionych na obwodzie koła. 

Każda para przy jednym pachołku, 

twarzą do środka koła. 

3. Jedna osoba ucieka, druga goni. 

Uciekać można w obie strony po 

obwodzie koła. 

4. Osoba uciekająca może położyć 

się z każdej strony jednej z leżących 

par. 

5. Druga osoba z pary, przy której 

położyła się uciekająca przejmuje 

teraz rolę uciekającego. 

6. Osoba goniąca ma za zadanie 

trafić szarfą w pośladek 

uciekającego, wtedy następuje 

zmiana. 

 

 

 

 

Przybory:  

szarfy w dwóch 

kolorach, pachołki 
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Polska gra               
ZŁAP POPRZEDNIKA 

1. W zabawie uczestniczy dowolna liczba 

uczestników, którzy tworzą koło, stojąc 

jeden za drugim, twarzami w jednym 

kierunku. Odległość między 

uczestnikami powinna być równa.  

2. Prowadzący wskazuje uczestnika 

zabawy, od którego następuje 

odliczanie do czterech. Każdy 

zapamiętuje swój numer. 

3. Prowadzący wywołuje jeden z czterech 

numerów.  

4. Wszyscy zawodnicy oznaczeni tymi 

numerami biegną na zewnątrz koła, 

w kierunku w jakim są ustawieni. Starają 

się złapać poprzednika w ciągu dwóch 

okrążeni.  

5. Kto zostanie złapany otrzymuje punkt 

karny. 

6. Co pewien czas nauczyciel zmienia 

kierunek biegu. Zabawa trwa np. 10 

minut. Wygrywa ten uczestnik, który 

otrzyma najmniej punktów karnych. 

7. Zamiast przydzielania numeru można 

rozdać szarfy w 4 kolorach. Zawodnicy 

startują po wywołaniu przez 

prowadzącego koloru szarfy.  

 

 

Miejsce: 

 sala gimnastyczna 

Przybory:  

szarfy w 4 kolorach 
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Polska gra               

BEREK Z PIŁKĄ 

1. W zabawie uczestniczy dowolna 

liczba zawodników, którzy w luźnej 

gromadce ustawiają się na 

wyznaczonym boisku. 

2. Drogą losowania wybiera się dwóch 

„berków”, którzy są oznaczeni 

szarfami lub koszulkami. Jeden z nich 

ma piłkę. 

3. Na sygnał prowadzącego „berki” 

poruszają się po boisku, (berek z 

piłka musi stać, drugi berek może 

biegać) podają między sobą piłkę 

i starają się rzutem trafić w nogi 

dowolnego zawodnika.  

4. Obrona przez trafieniem jest 

ucieczka, podskoki, uniki itp. 

5. Zawodnik trafiony zmienia „berka”, 

który go trafił. 

6. Zabawa odbywa się na czas. 

Wygrywa ten zawodnik, który ani 

razu nie był „berkiem”. Pierwszych 

wylosowanych „berków” nie wlicza 

się do końcowej oceny. 

 

 

 

 

Miejsce: 

boisko 

o wymiarach 

boiska do piłki 

siatkowej 

Przybory:  

piłka, szarfy lub 

koszulki 
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Polska gra               

GRA W “KLUCHĘ”  

1. W zabawie uczestniczy dowolna 

liczba uczestników, którzy tworzą 

koło. 

2. Wybrana osoba ustawia się w środku 

koła i trzyma piłkę. 

3. Osoba z piłką rzuca piłkę do góry 

i krzyczy imię jednej z bawiących się 

osób. 

4. Wymieniona osoba musi złapać 

piłkę, a reszta ucieka. 

5. Gdy piłka zostanie złapana mówi 

STOP i wszyscy się zatrzymują. 

6. Osoba z piłką wykonuje 3 kroki, 

następnie musi rzucić w swojego 

kolegę. 

7. Osoba, która zostanie trafiona ma 

„KLUCHĘ” i odpada z gry, lecz gdy 

nie trafi osoba rzucająca ma 

„KLUCHĘ” i odchodzi z gry. 

 

 

 

 

 

Miejsce: 

boisko lub sala 

gimnastyczna 

Przybory:  

piłka 
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Polska gra               

PRZENOSZENIE PIŁEK 

1. W zabawie uczestniczy dowolna 

parzysta liczba uczestników. 

2. Uczniów dzielimy na 4 drużyny. 

Drużyny zajmują miejsca w rogach 

boiska. 

3. Na środku boiska układamy piłki. 

4. Na sygnał nauczyciela uczniowie 

(po 1 osobie z każdej drużyny) 

równocześnie biegną na środek 

i  rzenoszą do swojej drużyny po 

1 piłce. 

5. Gra jest skończona gdy na środku 

boiska nie ma żadnej piłki. 

6. Wygrywa ta drużyna, której udało się 

zdobyć najwięcej piłek. 

 

 

 

 

 

Miejsce: 

boisko lub sala 

gimnastyczna 

Przybory:  

minimum 16 piłek 
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Czeski Turniej Lwa 

Cele:   

1. Ruch dla dzieci i dorosłych 

2. Poprawa umiejętności fizycznych 

dzieci 

 drybling 

 rzucanie piłką do celu 

 skakanie na skakance 

 wyskoki 

 slalom i strzelanie do bramki 

 bieganie przez płotki, pachołki, 

slalom z hokejkami i sprint 

 

 

Przybory:  

1 piłka, 1 obręcz, 

minimalnie 11 

pachołków, 

6 płotków, 

1 hokejka, 

1 piłeczka do 

hokeja, 1 bramka, 

1 skakanka 

Miejsce:  

plac zabaw lub 

sala gimnastyczna, 

minimalny rozmiar 

10×16m 
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Instrukcja:  

1. START 

Weź piłkę i idź na start, wykonaj drybling przynajmniej 3 razy 

2. Stanij na linii i rzuć piłką do obreczy (odległość 2m) 

3. Skocz 3 razy na skakance 

Biegnij przez płotki (6 płotków) 

4. Wykonaj 3 razy wyskok z pozycji przysiadu do góry 

Biegnij przez slalom (5 pachołków) 

5. Biegnij przez slalom z hokejką (5 pachołków) 

6. Wykonaj strzał na linii 

7. KONIEC 

Kryteria oceny: 

 nauczyciel monitoruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń oraz 

zachęca do uczciwej gry 

 za każdą niepoprawną próbę ćwiczenia zostanie nałożona 

kara 

 nietrafienie do  bramki plus 5s 

 nietrafienie do obręczy plus 5s 

 nie skakanie na skakance plus 5s 
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Czeska gra               

DWA OGNIE 

 
1. Gracze dziela sie na dwie równe 

drużyny. 

2. Każda drużyna ma własnego 

kapitana. 

3. Kapitanowie rozpoczynają grę 

z przeciwną drużyną. 

4. Druzyna rozpoczynająca próbuje 

rzucić piłkę do swojego kapitana. 

5. Kapitan musi złapać piłkę i spróbować 

rzucić ją na członka drużyny 

przeciwnej. 

6. Jeśli kapitan uderzy kogokolwiek, 

zostaje on zbity i schodzi z boiska. 

7. Jeśli ktoś złapie piłkę lub spadnie ona 

na podłogę, gracze mogą 

kontynuować rzucanie. 

8. Jeśli piłka zostanie upuszczona, gra 

rozpoczyna się od przeciwnej strony. 

9. Po wyjściu ostatniego gracza kapitan 

tej drużyny wchodzi na pole gry. 

10. Jeśli kapitan zostanie trafiony, gra się 

kończy. 

 

Przybory:  

jedna piłka i pole 

dla graczy 
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Czeska gra               

BOMBA 

BOMBA – gracz musi szybko skulić się 

i położyć dłonie na głowie  

WODA – wspinać sie wysoko, aby być 

najwyżej ponad  

POSĄGI – stać nieruchomo 

OGIEŃ – gracze muszą szybko podbiec 

do mówcy 

PTAK – rozłóż ręce jak skrzydła ptaka 

NIEDŹWIEDŹ – gracze muszą ukryć się 

przed mówcą kiedy zamyka on oczy i liczy 

do 10 

ŻUKI – gracze muszą leżeć na plecach 

i  opać rękoma i nogami  

KOT  – gracze muszą się kulić i miałczeć 

jak kot 

PIES – gracze muszą kucać i szczekac jak 

pies 

Na każdą kolejkę, mówca musi wybrać 

ostatniego gracza, który będzie 

wykonywał jego polecenia i który wznowi 

następną kolejkę.  

 

Fantasy is without boundaries. You can make 

up your own variations. 

Zasady:  

1. Wybierzcie 

dziecko, które 

będzie mówcą 

2. Zadaniem 

mówcy jest 

krzyczeć słowa 

– każde słowo 

ma specjalny 

ruch  

 

Korzystajcie 

z wyobraźni. 

Możecie tworzyć 

własne 

kombinacje. 
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Czeska gra               

CZĄSTECZKA 

Jak grać : 

Zadaniem mówcy jest powiedzieć liczby 

od 2 do 8 i dopasować je do uczniów 

a inni uczniowie muszą stworzyć grupy 

tych dzieci. Może się zdarzyć, że niektóre 

dzieci nie będą pasować do grupy. 

Możecie spróbować różnych wersji np.: 

mówca mówi liczby z częściami ciała 

(4 głowy). Możecie ćwiczyć angielski 

w ten sposób.                                                     

 

 

 

Potrzebujecie 

mówcy i kilkoro 

dzieci.  

 

Bawcie sie dobrze! 
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Francuska gra               

ZEGAR 

Jak grać : 

Drużyna A jest w kole w hula hop. Muszą 

wykonać maksymalną liczbę podań piłką 

(podają do sąsiada) podczas gdy 

drużyna B biega dookoła koła drużyny 

A (pojedynczo). Jeden z graczy drużyny 

A jest zegarem: musi liczyć ile razy piłka 

przejdzie przez jego dłonie i ukończy 

pełen obrót.  

Gra zostaje zatrzymana kiedy ostatni 

z graczy drużyny B klaśnie w rękę 

kapitana.  

Policz liczbę obrotów, które piłka zrobiła 

w drużynie A. 

Zamieńcie się rolami (B podaje piłkę, 

a A biegnie)  

Zwycięzcą zostaje drużyna, która biegła 

najszybciej 

 

 

 

Przybory:  

piłka, stoper, tyle 

hula hop ile jest 

graczy 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL5tnZ25LQAhXDCiwKHYKXAR4QjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Francji&psig=AFQjCNHAbzD2l48W8CnBYQQT8SZsBpggCw&ust=1478473068040083
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Francuska gra               

JEŻ 

Cel : 

jeden z uczniów musi jak najszybciej zdjąć 

z przeciwnika wszystkie spinacze  

Jak grać : 

1 na 1, każdy z uczniów otrzymuje 

3 spinacze, które może umieścić 

w dowolnym miejscu na swoim ubraniu. 

Uczeń, który zdejmie wszystkie 3 spinacze 

z drugiego ucznia wygrywa. Czas 

przeznaczony na tę grę to 3 minuty.  

 

 

 

Przybory:  

spinacze    

coś do 

wyznaczenia 

przestrzeni gry 

stoper 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HIZrNzo2&id=FCEA42277D5C2563C6E6DB9D6C869B25E31136C4&q=pince+%c3%a0+linge+dessin&simid=608024442546947378&selectedIndex=3
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL5tnZ25LQAhXDCiwKHYKXAR4QjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Francji&psig=AFQjCNHAbzD2l48W8CnBYQQT8SZsBpggCw&ust=1478473068040083
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Francuska gra               

ZDOBYCIE PIŁKI 

Jak grać : 

1 z uczniów jest na kolanach i trzyma 

piłkę, drugi stara się odebrać mu ją. 

Bądźcie ostrożni, aby uczniowie nie brali 

się pod ramiona. 

Gra trwa 1 minutę. 

 

 

 

Przybory:  

1 piłka na 2 uczniów 

1 mata do zapasów 

dla 2 uczniów 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL5tnZ25LQAhXDCiwKHYKXAR4QjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Francji&psig=AFQjCNHAbzD2l48W8CnBYQQT8SZsBpggCw&ust=1478473068040083
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv8dLv9ZvXAhWKmLQKHXeNAq4QjRwIBw&url=http://gadzety.yoobee.pl/sport-gry-relaks/23320-pilka-kolorowa.html&psig=AOvVaw35O1AIqO3BXlC1wDvoL9PN&ust=1509575698867574
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Francuska gra               

3 PIŁKI 

Jak grać: 

W grze będą 2 drużyny. 

Na sygnał nauczyciela, jeden z graczy 

każdej drużyny biegnie. Zabiera pilkę z 

pierwszej obręczy i wkłada ją do drugiej. 

Następnie wracając bierze piłkę z 

pierwszej obręczy i umieszcza ją w 

trzeciej, wracając bierze piłkę i wkłada 

ją do czwartej obręczy. Wracajac 

dotyka ręki kolejnego gracza. 

Gracz bierze piłkę z czwartej obręczy i 

umieszcza ją w pierwszej, następnie 

bierze piłkę z trzeciej i wkłada ją do 

pierwszej. Po czym bierze piłkę z drugiej 

obręczy i wkłada ją do pierwszej. 

 

 

 

Przybory:  

6 piłek 

8 obręczy 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL5tnZ25LQAhXDCiwKHYKXAR4QjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Francji&psig=AFQjCNHAbzD2l48W8CnBYQQT8SZsBpggCw&ust=1478473068040083
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4eDW6pvXAhWJLlAKHZW4DGYQjRwIBw&url=https://www.sport-shop.pl/pilki-gimnastyczne-c-182.html&psig=AOvVaw2Pdk7ftnHVtwSiUmKarxoX&ust=1509572537426864
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Linki 

https://www.youtube.com/watch?v=hOE9r0_KsDs – berek z szarfą 

https://www.youtube.com/watch?v=qebIbNWbfJ8 – złap poprzednika 

https://www.youtube.com/watch?v=GZXQfgUQucg  - berek z piłką 

https://www.youtube.com/watch?v=vkzAWhs2xeM – gra w “kluchę” 

https://www.youtube.com/watch?v=vkzAWhs2xeM – przenoszenie piłek 

https://www.youtube.com/watch?v=NXgkcLqsRD0 – Czeski Turniej Lwa 

https://www.youtube.com/watch?v=bK-AcFJJ05E – dwa ognie 

https://www.youtube.com/watch?v=TcDa8Dm2YLg – bomba 

https://www.youtube.com/watch?v=3HATzmuUAkI – cząsteczka  

https://www.youtube.com/watch?v=d6fMFYUrNQg – zegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hOE9r0_KsDs
https://www.youtube.com/watch?v=qebIbNWbfJ8
https://www.youtube.com/watch?v=GZXQfgUQucg
https://www.youtube.com/watch?v=vkzAWhs2xeM
https://www.youtube.com/watch?v=vkzAWhs2xeM
https://www.youtube.com/watch?v=NXgkcLqsRD0
https://www.youtube.com/watch?v=bK-AcFJJ05E
https://www.youtube.com/watch?v=TcDa8Dm2YLg
https://www.youtube.com/watch?v=3HATzmuUAkI
https://www.youtube.com/watch?v=d6fMFYUrNQg


On the way to a healthier lifestyle with our European friends 
2016-1-CZ01-KA219-023876 

 

22 

 

 

 

 

 

 



On the way to a healthier lifestyle with our European friends 
2016-1-CZ01-KA219-023876 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRY 
SPORTOWE 

 

 

 

POWODZENIA! 
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