
SCENARIUSZ TURNIEJU GIER I ZABAW 

 

Termin: 21.03.2014 

Miejsce: Hala Sportowa 

Godzina rozpoczęcia: 10.15 

 Cele: 

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, stwarzanie możliwości sportowej rywalizacji,  

zapewnienie bezpieczeństwa i radosnej atmosfery, integracja młodzieży  

Uczestnicy: 

Uczniowie klas I-III gimnazjum 

Zasady turnieju: 

W turnieju rywalizują dwie drużyny, w skład których wchodzą uczniowie wszystkich klas A 

przeciwko uczniom reprezentującym klasy B. Drużyny liczą 12 chłopców i 12 dziewcząt (po 

4 osoby z każdej klasy). Punkty zdobyte przez dziewczęta i chłopców we wszystkich 

konkurencjach są dodawane. Wygrywa zespół, który łącznie we wszystkich zabawach uzyska 

większą liczę punktów.   

Punktacja:  

1. Za każdą konkurencję można uzyskać maksymalnie 10 punktów, drugie miejsce – 6 

punktów, trzecie  - 3 punkty  

2. Przez każdy błąd popełniony przez zawodnika drużyna traci jeden punkt 

 

OPIS ZABAW/KONKURENCJI: 

ZABAWA 1. RZUTY DO KOSZA NA CZAS 

Drużyna ustawiona w rzędzie  w strefie rzutów wolnych. W ciągu 1 m 30 s. minut  zawodnicy 

muszą trafić jak najwięcej koszy rzucając jedną piłką. Zawodnik po rzucie zbiera piłkę i 

przekazuje następnemu koledze, a sam idzie na koniec. 

Uwagi do zabawy:  wygrywa drużyna, która w określonym czasie rzuci najwięcej koszy. Pamiętać należy, aby 

rzucać ze strefy rzutów wolnych i nie przekraczać wyznaczonego pola. Piłkę zbiera i przekazuje następnemu 

rzucającemu zawodnik, który oddaje rzut.  

 

 



 

 

ZABAWA  2. WYŚCIG Z UKŁADANIEM I BURZENIEM KOLOCKÓW  

Drużyna ustawiona w rzędzie.  Pierwszy z zawodników, który wystartuje ma za zadanie 

ułożyć piramidę z 4 klocków ustawiając je jeden na drugim (klocki znajdują się 5 m od linii 

startu), następnie biegnie dalej – obiega pachołek i wracając ręką burzy ułożoną piramidę,  

biegnąc okrąża swój rząd i poprzez dotknięcie kolegi daje mu znak, że ten może startować i 

wykonać to samo.  

Uwagi do zabawy: zawodnicy muszą pamiętać, aby burzyć piramidę, z wyczuciem i kontrolowaną siłą. Jeżeli po 

ułożeniu piramidy ta sama się zburzy/przewróci (przed jej celowym zburzeniem) zawodnik będzie musiał wrócić 

i ją ułożyć od nowa. Podobnie podczas burzenia zawodnik musi strącić ręką  wszystkie ułożone klocki. Kolejni 

zawodnicy mogą startować dopiero po dotknięciu kolegi, który okrążył rząd..       

 

ZABAWA  3. WYŚCIG Z RAKIETĄ DO TENISA  

Drużyna ustawiona w rzędzie. Zadaniem zawodników jest pokonanie odcinka od linii startu 

do pachołka i z powrotem. Od startu do mety zawodnik w ręku trzyma  rakietkę do tenisa 

stołowego na której znajduje się piłeczka pingpongowa.  Zawodnik po pokonaniu 

wyznaczonego odcinka przekazuje rakietkę wraz z piłeczką następnemu, który wykonuje to 

samo.  

Uwagi do zabawy:  jeżeli piłeczka upadnie z rakietki, zawodnik będzie musiał wrócić na start i ponownie 

rozpocząć konkurencje. Drużyna może przystąpić do rywalizacji ze swoją rakietką.  

 

ZABAWA 4.  ZABAWA SZTBKOŚCIOWO - SPRAWNOŚCIOWA  

Drużyny ustawione w rzędzie na linii startu. Na sygnał startują pierwsi zawodnicy którzy na 

torze wykonują kolejno: kozłują piłkę  ok.  5 m, którą następnie kładą na ringo, biegną do 

szarfy, którą  dwukrotnie przekładają  przez głowę, następnie przeskakują materac położony 

wszerz, okrążają pachołek wracając biorą piłkę z ringa i biegnąc z nią okrążają swój rząd 

przekazują pikę następnemu koledze, który wykonuje to samo. 

Uwagi do zabawy: zawodnicy muszą pamiętać, że szarfę należy przełożyć przez głowę i to dwukrotnie. Jeżeli 

położona w ringu piłka wypadnie to zawodnik będzie musiał wrócić i jeszcze raz ją położyć.   

 

ZABAWA  5. SZTAFETA WAHADŁOWA 

Sztafeta wahadłowa z udziałem dziewcząt  i chłopców. Po jednej stronie boiska w rzędzie stoi 

drużyna chłopców, a po przeciwnej (25m) stoi drużyna dziewcząt. Na sygnał pierwszy z 



zawodników (zaczynają dziewczęta), trzymając pałeczkę sztafetową w ręku startuje do rzędu 

przeciwnego obiega go i przekazuje pałeczkę koledze zostając w tym rzędzie.  

Uwagi do zabawy: Zawodnicy muszą pamiętać o obiegnięciu rzędu zanim przekażą pałeczkę następnemu.  

 


