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"Nie próbujcie sprowadzać 

całego świata do szkoły. 

Raczej weźcie dzieci na zewnątrz 

tam, gdzie ten świat 

naprawdę jest..." L. B. Sharp  

 
 

Temat:  Integracyjna gra terenowa sprawdzająca umiejętności 

interdyscyplinarne. 

 

Przewidywany czas trwania:  60 minut 

 

Miejsce:  Park Sośnina w Mościcach lub inne dowolne 

 

Cele: 

 wzajemna integracja, 

 zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju psychofizycznego 

wzmacnianie zdrowia, hartowanie organizmu, 

 wyrabianie trwałych zainteresowań i nawyków do ćwiczeń, zabaw i gier 

ruchowych, zwłaszcza na wolnym powietrzu, 

 zastosowanie wiedzy i umiejętności w życiu codziennym, 

 rozwijanie kreatywności, 

 wyrabianie dyscypliny, odwagi, zaradności i wytrwałości, poczucia 

koleżeństwa i współdziałania w zespole. 

 

Metody: 

 stosowanie naturalnej i dostępnej formy ruchu, 

 dbałość o przyswojenie nie tylko pojedynczych elementów, ale bardziej 

złożonych zadań interdyscyplinarnych (matematyka, wf, geografia, 

przyroda, sztuka, przedsiębiorczość, język angielski), 
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 realizowanie przez uczniów interesujących ich zadań ruchowych i 

intelektualnych podczas zabawy w plenerze, 

 wykorzystanie nowoczesnych technologii w praktyce, 

 stawianie bardzo utylitarnych, bezpośrednio przydatnych życiowo celów  

i zadań. 

 
 

 

Do przygotowania: 

 wydrukowane zadania do wykonania rozmieszczone na każdym 

stanowisku, 

 mapki terenu z zaznaczonymi punktami w których umieszczone są 

stanowiska z zadaniami do wykonania, 

 sędziowie zabezpieczający wybrane stanowiska (3 osoby), 

 długopisy, telefony komórkowe (przynajmniej jeden na patrol),  

 kredki (niebieska, żółta, czerwona), sznurek, taśma miernicza, stoper, 

 metryczka i karta odpowiedzi dla każdego patrolu. 

Przebieg gry: 

Młodzież podzielona zostaje na patrole 5 osobowe. 
 

Informacja dla patroli: 

Dostajecie do rąk metryczkę do wypełnienia, mapkę terenu z zaznaczonymi 

stanowiskami, w których znajdziecie zadania do wykonania oraz kartę 

odpowiedzi.      Po upływie 3 kwadransów musicie wrócić do szkoły. Macie do 

rozwiązania zadania, które znajdziecie w punktach zaznaczonych na mapie 

naszego lasu. Możecie podzielić się zadaniami. Niektóre z nich będą wymagały 

dłuższego czasu, dobrej organizacji i podziału obowiązków w grupie. Wygra ten 

patrol, który w wyznaczonym czasie rozwiąże prawidłowo najwięcej zadań. 

Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna. Czytajcie uważnie polecenia. 

Wykonujcie obliczenia lub rysunki. Udzielajcie pełnych odpowiedzi. Niektóre 

zadania będą wymagały użycia telefonu komórkowego i aplikacji np. qrcode, 
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mapy. Pamiętajcie, że dokładnie po upływie trzech kwadransów od chwili 

rozpoczęcia zabawy należy udać się do szkoły. Tam w budynku na poziomie 0, 

w sali oznaczonej liczbą dwucyfrową podzielną przez m. in. przez 2, 5 i 10 

musicie oddać kartkę rozwiązanymi zadaniami.  
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Metyryczka patrolu (grupy) 

 

Nazwa (wymyślcie nazwę patrolu)……………….......................... 

 

Nazwiska i imiona osób 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

5............................................................  

Data            ……-……-………… 

                      DD – MM – RRRR 

Dzień tygodnia ………………………………………………………… 

Aktualna godzina………………………………………………………. 

 

Jeśli zgubicie drogę, to użycie alarmowego numeru telefonu ………………… 

Powodzenia! 
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Karta odpowiedzi.  (pusta kartka A4) 

 

 

Zadania do wykonania 

Każde zadanie umieszczone jest w punkcie oznaczonym na mapie terenu w 

którym odbywa się zabawa. Można na mapkach dla poszczególnych patroli 

pozmieniać kolejność zadań tak, aby nie wszyscy zaczynali od tego samego 

punktu. 

Zad. 1.    (przy tym stanowisku umieszczamy czerwoną kredkę) 

Wymieńcie nazwy pięciu mięśni, jakie możemy wytrenować na przyrządach 

znajdujących się w siłowni plenerowej.  

Zad. 2. 

Narysujcie i pokolorujcie logo szkoły (odpowiednie kolory kredek znajdziecie 

na różnych stanowiskach). 

Zad. 3. 

Na mapie parku  znajdźcie miejsce oznaczone kwadratem . Wypiszcie, jaki 

obiekt został zaznaczony na mapie.  

Zad. 4.   (przy tym stanowisku umieszczamy żółtą kredkę) 
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(Treść podana w qrcode: Znajdźcie dowolny liść. Określcie z jakiego pochodzi 

drzewa. Obrysujcie go i zaznaczcie jego oś symetrii.)   

Zad. 5. 

(Treść podana w qrcode: Znajdźcie kij. Jeden kij ma 2 końce. Ile końców ma 2 i 

pół kija?)  

Zad. 6. 

Podajcie dokładną odległość jaka dzieli was w tej chwili od budynku szkoły. 

Zad.7.  ( przy tym stanowisku umieszczamy niebieską kredkę) 

Odległość między dwoma lampami w parku wynosi 4 m. Jaka jest odległość 

między 3 lampami? 

Zad. 8.  
 

Zróbcie grupowe zdjęcie z  brzozą w tle. 
 

Zad. 9. 
 

W swojej grupie utwórzcie jak najdłuższy łańcuch (można wykorzystać 

dowolne dodatkowe przybory).  

Czas na wykonanie zadania 2 minuty – pomiaru dokonuje sędzia znajdujący się 

przy stanowisku. 
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Zad. 10.  
 

Sztafeta wahadłowa. Każdy z członków patrolu kolejno pokonuje wyznaczony 

dystans. 
 

Pomiaru czasu dokonuje sędzia znajdujący się przy stanowisku. 
 

Zad. 11 

 

Przeczytajcie podany fragment. Ile wyrazów z  „ó” i „ż” znajduje się w tekście? 

 

Przykładowy tekst: 

Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na 

Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się wte i wewte bohater naszej 

historii - ponadtrzydziestoletni Joachim. Dookoła otaczała go horda 

rozhisteryzowanych fanek ośmioosobowego zespołu Pęcherz, którego był 

wokalistą. Półgłosem zaklął, bądź co bądź miał późnojesienną chandrę i był nieco 

chimeryczny, jak przystało na gwiazdę. 
Wokół same śmiechy-chichy z nie wiadomo czego. ,,Niechby ta żeńska trzódka 

doceniała moje wokalizy w C-dur i c-moll, cieszące się niesłabnącym uznaniem w 

opinii krytyków muzycznych'' - myślał Joachim, na pewno nie czując się zbyt 

komfortowo, otoczony przez taką watahę. Jednakże wszystkie quasi-fanki 

naprawdę dążyły tylko do zdarcia zeń żorżetowej koszuli z sutym żabotem. 
Pół siedząc, pół leżąc, rad nierad udzielał wywiadu, na łapu-capu rozdawał 

autografy wyglądające niczym jakieś bohomazy i spoglądał spode łba na tę 

dziewczęcą hałastrę. W pewnym momencie żachnął się: ,,I w koło Macieju to 

samo! Już dosyć czasu zmitrężyłem na nicnierobieniu!''. Do niedawna bowiem 

uznawał jakikolwiek wysiłek za największe ohydztwo i paskudztwo tego świata. 
Ni stąd, ni zowąd chyżo skoczył obunóż znienacka krzyknął, że wróci niezadługo i 

już go nie było. Wsiadł do swojego hyundaia i rozpoczął wojaż, prawdziwą 

ekstrapodróż.  

 

 

 

 

 


	Przebieg gry:

