
  

Oto kilka przykładów zabaw orientacyjno – porządkowych, które mogą być wykorzystywane 

na lekcji wychowania fizycznego w klasach I-III,a i uczniowie starsi pewnie zapewne nie 

odmówią w nich udziału . 

BEREK - PALEC 

Dzieci biegają w luźnej gromadzie. Na umówiony sygnał (np. dźwięk gwizdka) zatrzymują 

się i patrzą na prowadzącego, którego uniesione palce oznaczają:                                                                           

Jeden palec dzieci biegają pojedynczo.                                                                                                           

Dwa palce dzieci biegają dwójkami.                                                                                                              

Pięć palców dzieci maja ustawić się piątkami w rzędach. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Zabawa, która podoba się wszystkim klasom, którym ją zaproponowałem. 

Dzielimy uczniów na kilka zespołów (w zależności od liczby ćwiczących). Każda drużyna ma 

swoje miejsce ( kącik, dziuple). Rozkładamy cały sprzęt jaki mamy do dyspozycji, możemy 

zrobić bałagan bez żadnych konsekwencji (wiecie, co mam na myśli). Na gwizdek, każdy 

uczestnik startuje i przynosi po 1 PRZEDMIOCIE do swojej dziupli. Trzeba zwrócić uwagę, 

aby uczestnicy nie brali jednocześnie więcej niż  jeden przedmiot (często próbują oszukiwać 

:D). Za każdą rzecz przyznajemy jeden punkt.  Wygrywa drużyna, która zbierze najwięcej 

rzeczy w swojej dziupli. 

PIRACI Z KARAIBÓW 

Zabawa przeznaczona dla młodszych grup. Zamieniamy boisko szkolne na statek. Ustalamy 

gdzie będzie dziób, rufa, prawa i lewa burta. Na komendę „dziób”, dzieci biegną na początek 

boisko, „lewa” do lewej strony itp. Podczas zabawy coraz szybciej wypowiadamy komendy, 

możemy stosować „zmyłki” np. poruszać się w stronę dzioba, wykrzykując „burta”.  

W starszych grupach, uczniowie prowadzą, kozłują piłkę (w zależności od dyscypliny). 

BEREK W KOLE 

Uczestnicy stoją na obwodzie koła, twarzą do jego środka odliczają kolejno do czterech lub 

do sześciu. Wywołany przez nauczyciela numer musi zmienić miejsce z innym uczestnikiem , 

posiadającym ten sam numer przebiegając przez środek koła. W trakcie zmiany miejsc 

środkowy berek stara się kogoś dotknąć. Złapane dziecko staje się berkiem , a poprzedni 

berek otrzymuje jego numer  i zajmuje wolne miejsce w obwodzie koła.  

DUCH ZESPOŁU 

Wszyscy uczestnicy poruszają się swobodnie po sali (różne formy ruchu-bieganie, skoki 

obunóż, jednonóż itp.). Prowadzący jako „żywy stoper” chodzi lub biega po sali. W 

międzyczasie nauczyciel daje zadanie, które uczniowie muszą wykonać, zanim dobiegnie od 

do ściany. Jeżeli zadanie zostanie zrealizowane, wówczas nauczyciel wykonuje określone 

ćwiczenia (pompki, przysiady), jeśli nie-zadanie realizują uczniowie. 

 



  

WIRUJĄCE KOŁA 

Zawodnicy dobierają się parami, stają naprzeciwko siebie tworząc dwa koła (wewnętrzne i 

zewnętrzne). Na sygnał prowadzącego koła zewnętrzne porusza się krokiem odstawno-

dostawnym(lub biegiem) w prawo, a wewnętrzne w lewo. Na sygnał nauczyciela koła 

zatrzymują się a zawodnicy z koła zewnętrznego szukają swoich partnerów. Która para 

odnajdzie się pierwsza - uzyskuje punkt. Zwycięża para która uzyska największa ilość 

punktów. 

PIŁKA PARZY  

Nauczyciel ma piłkę, którą kieruje silnym rzutem w stronę zebranych  

w gromadę dzieci, ostrzega, że piłka parzy. Dzieci muszą ją omijać i nie dać się sparzyć (piłka 

toczy się po ziemi).  

DO WODY, NA BRZEG 

 Dzieci stoją w rzędzie przodem do prowadzącego zabawę. Na hasło „do wody” dają krok do 

przodu, na hasło „na brzeg” wracają na swoje miejsca. Prowadzący celowo myli hasła, 

dziecko, które popełni błąd odpada.  

ZAGUBIONY KOTEK 
Siedzące w kole dzieci opuszczają główki, jedno z nich wyznaczone przez prowadzącego 

miauczy cichutko, podczas gdy drugie odwrócone plecami do grupy wsłuchując się w głos 

zagubionego kotka stare się je znaleźć. Pozostałe dzieci zachowują się cichutko. Odnaleziony 

kotek idzie na miejsce szukającego, ten zaś siada wśród innych w kole. 
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