
REGULAMIN GIER I ZABAW dla kl. I, II, III – Szkoły Podstawowe 

 

I Eliminacje wewnątrz szkolne 

 

1. W terminie do 28 listopada należy przeprowadzić eliminacje wewnątrz szkolne oddzielnie dla klasy I, II, III 

osobno dla dziewcząt i chłopców.  

II Eliminacje międzyszkolne (ćwierćfinały) 

 

1. Szkołę reprezentują wybrane reprezentacje klasowe z klas I, II, III osobno dziewczęta i chłopcy . 

2. W poszczególnych klasach startuje reprezentacja szkoły składająca się z 24 uczniów 

(12 dziewcząt i 12 chłopców). W każdej konkurencji startuje wybranych 10 osób ze zgłoszonej 12 

(wymiennie w każdej konkurencji). Prowadzona jest oddzielna punktacja w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Suma punktów uzyskanych w konkurencjach przez dziewczęta i chłopcy ze wszystkich klas  składa się na 

wynik szkoły 

3. Każdy zespół klasowy startuje  w czterech konkurencjach tych samych dla dziewcząt i chłopców. 

4. Zasady punktacji: przy 4 startujących zespołach punktuje się następująco:  

 

I miejsce - 4 pkt 

II miejsce - 3 pkt 

III miejsce - 2 pkt 

IV miejsce - 1 pkt 

 

5. Reprezentacja szkoły liczy łącznie 72 uczestników (36 dziewcząt i 36 chłopców – po 12 dz 

i 12 chł z  klasy I, II, III) 

 

 

Program i terminy: 

Eliminacje (wewnątrz szkolne)                   X-XI 

Ćwierćfinały(eliminacje międzyszkolne)    XII 

Półfinały                                                       III 

Finały                                                           III 

      

- W zależności od ilości zgłoszonych szkół tj. zespołów klasowych zostaną przeprowadzone zawody 

ćwierćfinałowe(grudzień) półfinałowe i finałowe (marzec) 

 

 

W klasach I będą następujące zabawy: 

-przewróć- postaw 

-wyścig z jajkiem 

-wyścig w workach 

-rzut woreczkami do celu 

 

 

W klasach II będą następujące zabawy: 

-przewróć- postaw 

-wyścig z przeszkodami 

-wyścig z jajkiem 

-wyścig w workach 

 

W klasach III będą następujące zabawy: 

 

-przewróć- postaw  

-zmień woreczek 

-wyścig z przeszkodami 

-wyścig z kozłowaniem piłki 

 

UWAGA !!!!! 

Jeżeli będzie potrzebna dogrywka – konkurencja (przewróć– postaw) wykonują chłopcy klas III 

 

 



 

 

Opis gier i zabaw dla klas I - III 

 

PRZEWRÓĆ - POSTAW – Pierwszy z każdego rzędu biegnie jak najprędzej przewracając po drodze chorągiewki 

(np. 4). Po obiegnięciu półmetka wraca do swojego rzędu, uprawnia następnego do biegu przez dotknięcie jego 

wyciągniętej dłoni, a sam staje na końcu. Następnyz kolejki ustawia chorągiewki, itd. Wyścig wygrywa rząd, który 

pierwszy wykona zadanie. 

ZMIEŃ WORECZEK - Pierwszy z każdego rzędu chwyta leżący przed sobą woreczek 

w odległości 1 m od linii startu i zanosi go biegiem do nakreślonego lub wyznaczonego szarfą kółka. Stamtąd 

zabiera znajdujący się woreczek, który w powrotnej drodze układa na linii przed swym rzędem. Woreczek ten 

natychmiast chwyta następny z rzędu i wymienia w taki sposób jak to uchwycił pierwszy. Wymiana woreczków 

trwa tak długo aż pierwszy z rzędu zajdzie się znowu na jego czele.  

WYŚCIG Z PRZESZKODAMI -  Uczestnicy pierwszy z każdego rzędu dobiegają do ławeczki wykonują  

3 przeskoki zawrotne, następnie dobiegają do płotka, przechodzą pod płotkiem, dobiegają do szarfy, przechodzą 

dowolnym sposobem przez szarfę, dalej obiegają półmetek i wracają na miejsce linii startu uruchamiając następnego 

zawodnika przez dotknięcie jego reki. 

WYŚCIG Z KOZŁOWANIEM PIŁKI - Pierwszy z każdego rzędu biegnie kozłując piłkę do półmetka. Omija 

półmetek w dalszym ciągu kozłując wraca do swojego rzędu, uprawnia następnego do biegu podając mu piłkę 

siatkową. Następny wykonuje bieg w podobny sposób. Wygrywa rząd, który pierwszy ukończy wyścig.  

WYŚCIG Z JAJKIEM – uczestnicy ustawieni w rzędzie na linii startu, pierwszy z nich trzyma w ręku łyżkę, na 

której znajduje się „jajko”. Maszeruje - biegnie uważając by w czasie ruchu „jako” nie spadło z łyżki. Jeśli spadnie, 

można je podnieść, położyć na łyżkę i dalej biec. Wyścig wygrywa drużyna, której zawodnicy pierwsi przebiegną 

wyznaczony dystans i ustawią się w rzędzie. 

WYŚCIG W WORKACH – zespoły ustawiają się na linii startu w rzędach. Pierwsi w rzędzie na linii startu 

wchodzą do worków, które podtrzymują na wysokości bioder, aby nie spadały. Na półmetku (8 metrów od linii 

startu) ustawiamy chorągiewki. Pierwszy z każdego rzędu biegnie do chorągiewki, obiega ją i wraca na linie startu 

przekazując worek następnemu zawodnikowi, sam staje na końcu rzędu. Wygrywa zespół którego wszyscy gracze 

pierwsi przebiegli ustaloną odległość i powrócili na swe miejsce. 

RZUT WORECZKAMI DO CELU – uczestnicy ustawiają się w rzędach w odległości  

4 – 5 m ustawiony jest kosz do którego kolejno zawodnicy rzucają woreczki. Trafiony rzut liczymy jako punkt. 

Wygrywa ten zespół, który ma więcej trafień. 

 

 

 

 

 

Wszystkie konkurencje muszą być wykonane zgodnie z opisem danej konkurencji. 


