
CZWARTY BEREK DZIELI 

Spośród uczestników drogą losowania wybieramy dwóch berków, którzy trzymając się w dowolny sposób za 
ręce starają się schwytać kogoś z uciekających. Schwytany podaje berkowi rękę i tak połączeni w trójkę starają 
się schwytać następnego z uciekających. W momencie schwytania czwartej osoby następuje podział berków na 
dwie oddzielne pary. Zabawa toczy się dalej. KaŜdorazowo gdy stworzy się czwórka goniących, berek 
rozdziela się. ZwycięŜa ten uczestnik, który zostanie schwytany ostatni. 

KTÓRY KOLOR ŁAPIE 

Przybory: szarfy w dwóch kolorach po jednej dla kaŜdego uczestnika 

Wyznaczamy w dowolny sposób miejsce zabawy (linią boiska, pachołkami itp.). Uczniów dzielimy na dwie 
druŜyny. KaŜdemu uczniowi  z druŜyny dostaje szarfy jednego koloru. Następnie uczestnicy ustawiają się  
w dwóch szeregach plecami do siebie, tak Ŝeby kaŜdy uczeni miał parę. Następnie prowadzący mówi jeden  
z kolorów, druŜyna która zostanie wytypowana ma szybko odwrócić sie do przeciwnika i go złapać, zanim ten 
dobiegnie  na wyznaczone wcześniej miejsce. 

KOGUTY I KURY 

Wyznaczamy w dowolny sposób miejsce zabawy (linią boiska, pachołkami itp.).NaleŜy podzielić uczestników 
zabawy na dwie równoliczne grupy. Pole gry dzielimy na dwie  części oddzielone linią. Po jednej stronie staje 
jedna z grup – nazwana kury, a po drugiej druga druŜyna - koguty. Prowadzący podaje hasło na zmianę kury 
lub koguty. Jeśli wykrzyknie kury wówczas zadaniem dzieci- kur jest złapanie dzieci- kogutów, które są 
bezpieczne dopiero za końcową linią swojego boiska. Wywołane koguty analogicznie gonią kury. 
Złapana osoba przechodzi do druŜyny przeciwników. 

BIEG PO BUTY 

Przybory: worek papierowy/tekstylny lub duŜe  pudło 

Wyznaczamy linię startu i odcinek do przebiegnięcia - na jego końcu ustawić pudełka/worek (po jednym na 
druŜynę). Miejsce zabawy musi być bezpieczne i odpowiednie do ćwiczeń na boso. Pierwszy gracz z druŜyny 
biegnie do pudełka, zdejmuje buty i wkłada je do niego. Następnie biegnie z powrotem. Dotyka ręką kolegi  
i ten rusza.  Kiedy juŜ cały zespół jest bez butów, gracze po kolei biegną do pudełka, zakładają buty i wracają 
biegiem. Pierwszy zespół, który nałoŜy buty – wygrywa. 

TURLANIE PIŁECZEK 

Przybory: piłeczki do tenisa stołowego (minimum 10 sztuk), stoper 

Wyznaczamy pole gry. Dzielimy je na dwie równe części .Po przeciwnych stronach ustawiają się w rozsypce 
podzieleni na dwie grupy uczestnicy - w klęku podpartym. Prowadzący rozsypuje na środku piłeczki do tenisa 
stołowego  i włącza stoper. Zabawa trwa około 1 minuty. Uczniowie w tym czasie mają za zadanie przeturlać 
piłeczki jak najszybciej na pole przeciwnika. Wygrywa druŜyna która po 1 minucie będzie miała na swoim polu 
mniej piłeczek. 

 

TRZY PACHOŁKI 

Przybory: 12 duŜych pachołków , 5 małych pachołków 

Do tej gry wyznaczamy kwadrat (boki kwadratu muszą mieć co najmniej 5 m) na kaŜdym rogu stawiamy  
3 duŜe pachołki. Wybieramy cztery druŜyny, które ustawiają się w rzędach na kaŜdym wierzchołku naszego 
kwadratu za duŜymi pachołkami. W środku kwadratu kładziemy 5 małych pachołków. Na gwizdek startuje po 
jednej osobie z druŜyny która biegnie i przynosi ze środka jeden mały pachołek i nakłada go na duŜy pachołek. 
Po skończeniu się małych pachołków w środku naszego kwadratu, zawodnicy maja prawo „podkradać” małe 
pachołki od druŜyn przeciwnych. W kwadracie biega tylko jedna osoba z kaŜdej druŜyny która musi przynieść 
mały pachołek po wykonaniu tej czynności startuje kolejna osoba z druŜyny.  Wygrywa druŜyna, która po 
zakończeniu zabawy ma nazbierane najwięcej małych pachołków.     


