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Projekt sportowy 

 

RAMBIT 
 

Impreza plenerowa 

 z okazji  

Dnia Dziecka i Dnia Sportu 



Założenia i opis koncepcji projektu  

 
„Rambit” to forma organizacji imprezy sportowej, łącząca zabawę z zawodami 

sportowymi. Jest sprawdzianem zarówno sprawności fizycznej jak też wiedzy z różnych 

dyscyplin naszego życia, daje umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, 

stanowi również świetną okazję do wspólnej zabawy dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Biorąc pod uwagę tematykę, wiek uczestników oraz charakter imprezy podzieliliśmy rambity na 

następujące grupy: 

 

A – rambit edukacji wczesnoszkolnej 

B – rambit „Z jajem czyli Prima Aprilis” 

C – rambit okazjonalny, np. ekologiczny. 

 

Tak pogrupowane rambity mają zbliżone cele, scenariusz oraz przebieg. Łączy je sport, 

zabawa i edukacja. W trakcie tych imprez mogą zaprezentować się uczniowie I i II etapu 

edukacyjnego wraz ze swoimi nauczycielami, biorącymi udział w imprezie. Festyn sportowo – 

rekreacyjny jest atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania czasu wolnego. Może być również 

pierwszym krokiem dzieci do zabawy w sport. Każdy biorący udział w festynie zwycięża, 

dlatego należy dla wszystkich uczestników przygotować dyplomy, a dla najlepszych 

symboliczne nagrody. 

Poniższa propozycja została opracowana z myślą o „Dniu Dziecka”, które w naszej szkole 

łączone jest zwykle z „Dniem Sportu”. 

 

Opis grupy docelowej 

Grupa liczy 20 chłopców i 10 dziewczynek przejawiających zaburzenia zachowania (sposób 

zachowania nieakceptowany społecznie). Dzieci w podobnym stopniu interesują się zajęciami 

sportowymi. Impreza skierowana jest do uczniów klas IV – VI w przedziale wiekowym 11 – 13 

lat. Pomiędzy uczniami w klasie nie dochodzi do rażących sprzeczek i konfliktów. Ogólna 

aktywność i mobilizacja na zajęciach wychowania fizycznego jest duża. W klasie zwraca uwagę 

pięcioosobowa grupa chłopców (dwaj uczniowie przejawiają postawę przywódcy, trzej mało 

zainteresowani lekcją, nieśmiali i bojaźliwi). 

Sprawność fizyczna ogólna klasy jest wysoka, nie dostrzega się jakichkolwiek skrajności. 

Czterech uczniów uczęszcza na pozalekcyjne treningi piłki nożnej, dwóch na treningi karate, 



a jeden na treningi piłki ręcznej, połowa dziewcząt bierze czynny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych „Szkolnego Kółka Sportowego”. 

 

Zakładane rezultaty realizacji projektu 

Głównym celem projektu jest: 

 Kształtowanie prozdrowotnych nawyków uczniów/prozdrowotnego stylu życia. 

 Zwiększenie aktywności fizycznej (indywidualnej i zespołowej) uczniów 

w codziennym życiu. 

 Zachęcanie do aktywnego, systematycznego uczestniczenia w zajęciach wychowania 

fizycznego, opartych na: 

o naturalnych formach ruchu prowadzonych głównie na świeżym powietrzu, 

o pszukiwaniu atrakcyjnych form aktywności fizycznej (sprzyjających 

prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu jednostki bez 

specjalizacji sportowej i nastawienia na wyczyn), 

o unikaniu nakazowych ćwiczeń porządkująco-dyscyplinujacych 

na rzecz świadomej i samodyscyplinującej pracy ucznia, 

o wywoływaniu spontaniczności radości i satysfakcji oraz rzetelnym 

wspieraniu działań umacniających stan zdrowia (ujęcie holistyczne),  

o predyspozycjach i możliwościach psychofizycznych ucznia i jego 

indywidualnymi postępami. 

 Osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu sprawności motorycznej właściwego dla 

wieku rozwojowego uczniów. 

 Kształtowanie cech motorycznych: siła, szybkość, wytrzymałość, skoczność, 

koordynacja wzrokowo-ruchowa, zwinność, gibkość. 

 Wykorzystanie prostych prób sprawności fizycznej i dokonywanie samokontroli. 

 Kształtowanie umiejętności doboru zadań ruchowych dla rozwijania podstawowych 

zadań ruchowych. 

 Opanowanie podstawowych umiejętności technicznych z różnych dyscyplin 

sportowych, objętych programem, przydatnych w formach aktywności rekreacyjnej 

i sportowej, służących zdrowiu oraz w różnych sytuacjach życia codziennego: 

 Nauczanie i doskonalenie umiejętności z gier zespołowych i wykorzystanie ich 

w mini grach i zabawach. 



 Kształtowanie postawy permanentnego aktywnego działania w wybranej formie 

zajęć ruchowych przez: znajomość i rozumienie podstawowych wartości związanych 

z uczestnictwem człowieka w kulturze fizycznej oraz opanowanie umiejętności 

samokontroli i samooceny, a także samodzielnych działań w celu kształtowania 

sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. 

 Kształtowanie umiejętności samokontroli, podporządkowania się poleceniom 

nauczyciela i zasadami obowiązującym na zajęciach ruchowych, 

 Motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej. 

 Kształtowanie i doskonalenie umiejętnosci budowania samoświadomości, 

podejmowania decyzji oraz radzenia sobie i kierowania stresem. 

 

Organizacja Imprezy 

Wymagania: 

 Przestrzeń – miejsce mogące stanowić scenę, boisko trawiaste i utwardzone do 

rozegrania konkurencji. 

 Organizacyjne wsparcie społeczności szkolnej (pracowników pedagogicznych, 

niepedagogicznych, uczniów) i rodziców uczniów. 

 Przygotowanie plakatów reklamujących festyn  (na plakatach program). 

 Zaplanowanie i przygotowanie stanowisk do zabaw i gier oraz przyrządów i przyborów 

potrzebnych do rozegrania konkurencji. 

 Opracowanie harmonogramu z przypisaniem zadań konktetnym osobom, 

odpowiedzialnym za przebieg i sędziowanie konkurencji na danych stanowiskach. 

 Przygotowanie oprawy muzycznej stanowiącej tło całej imprezy oraz odpowiedniego 

nagłośnienia. 

 Wyznaczenie prowadzącego zawody np. nauczyciel, pracownik niepedagogiczny, rodzic 

lub inna osoba realizująca projekt imprezy. 

 Zabezpieczenie kart udziału (wzór załącznik). 

 Zgłoszone dużyny wykonują wszystkie zadania (metodą stacyjną, zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara). 

 Po wykonaniu zadań drużyny oddają karty z wpisaną punktacją do sekretariatu 

zawodów. 

 W zawodach sportowych biorą udział osobne drużyny dziewcząt i chłopców. 

 Zabezpieczenie opieki medycznej. 



Czas trwania (budżet godzin): 

6 godzin (część I – 1,5 godziny, część II – 2,5 godzin, część III – 2 godziny). 

Dostępne obiekty na zajęcia: 

 Sala gimnastyczna (wielkość boiska do piłki ręcznej: 40 m na 20 m). 

 Trawiaste boisko do piłki nożnej (50 m na 20 m) i wokół niego bieżnia (200 m). 

 Skocznia w dal i wzwyż. 

 Boisko do koszykówki. 

 Boisko do gry w piłkę nożną. 

Przyrządy i przybory: 

 Trzy drążki gimnastyczne. 

 Poręcze symetryczne. 

 Drabinki. 

 Odskocznie. 

 Wszystkie potrzebne rodzaje piłek do gier drużynowych. 

 Piłki lekarskie, palantowe, pałeczki sztafetowe. 

 Kozły i skrzynie gimnastyczne. 

 Bloki startowe. 

 Szarfy i chorągiewki. 

Przewidziane nagrody: 

Owoce, zestawy do tenisa stołowego, piłki do futboolla, do gry w siatkówkę i koszykówkę, 

zestawy ochraniaczy do jazdy rowerem, piłeczki tenisowe, długopisy, koszulki sportowe, czapki, 

balony, plakaty, pamiątkowe dyplomy, medale i puchary. 

Zabezpieczenia organizacyjno–materialne i finansowe: 

Koszty organizacji plenerowej imprezy sportowej i związanych z tym wydatkami, w tym 

także nagrody rzeczowe, pokrywa rada rodziców. 

Koszty zawodów oraz sprzęt sportowy, organizacja boiska i sali gimnastycznej, nagłośnienie 

i pozostały sprzęt sportowy pokrywa dyrektor szkoły/placówki. 

 

Preliminarz kosztów: 

Materiały Koszty wydatków 

  

OWOCE 200 zł 

  



ZESTAWY DO TENISA STOŁOWEGO 150 zł 

  

PIŁKI DO GRY W KOSZYKÓWKĘ 250 zł 

SIATKÓWKĘ I FOOTBALL  

  

ZESTAWY OCHRANIACZY DO JAZDY 400 zł 

ROWEREM  

  

DŁUGOPISY, KOSZULKI, CZAPKI 400 zł 

PLAKATY, BALONY  

  

DYPLOMY MEDALE I PUCHARY 400 zł 

  

SUMA: 1.800 zł 

  

 



Szczegółowy scenariusz 

 

Rambit A - „Śmiech i zabawa to fajna sprawa” 

Cele rambitu: 

 sportowe powitanie pierwszoklasistów, 

 zachęcenie uczniów klas I do  zdrowej rywalizacji poprzez gry i zabawy. 

Uczestnicy rambitu: 

Uczniowie klas I wraz z wychowawcami. Wszyscy posiadają strój i obuwie sportowe, a uczniowie 

dodatkowo mają przypięty numer zgodny z numerem w dzienniku. 

Przebieg rambitu: 

Rambit obejmuje:  

 konkurencje sportowe 

 zadania teoretyczne, 

 ocenę gazetki na temat „Polscy sportowcy”.  

Uczniowie zobowiązani są do kulturalne kibicowania. Mogą wypowidać hasła, śpiewać piosenki 

lub zaprezentować transparent. Konkurencje sportowe i teoretyczne (po pięć z każdej kategorii) 

odbywają się na zmianę. Do każdej konkurencji sportowej losowo dobieramy – po 8 osób z każdej 

klasy. Numery pytań teoretycznych uczniowie losują sami. Ocena kibicowania trwa przez cały 

przebieg zabawy, gazetkę ocenia jury po zakończeniu konkurencji sportowych i teoretycznych. 

Punktacja: 

- konkurencje sportowe 0-3 pkt 

- konkurencje teoretyczne 0-2 pkt 

- ocena kulturalnego kibicowania 0-15 pkt 

- ocena gazetki sportowej pt. „Polscy sportowcy” 0-15 pkt 

Nagrody: 

- klasy otrzymują owoce  ufundowane przez radę rodziców, 

- klasy otrzymują dyplomy. 

Przybory: 

 3 pachołki,  

 3 kocyki,  

 3 piłki gumowe,  

 3 piłki lekarskie 1 kg,  

 12 tyczek,  



 6 krążków,  

 tablica do zapisywania wyników. 

Komisja sędziowska: dyrekcja szkoły, pzredstawiciele samorządu uczniowskiego i rady rodziców. 

Opis konkurencji sportowych: 

„Podanie piłki do swojego nauczyciela”: 

Nauczyciel ustawia naprzeciw siebie dzieci w rzędzie w odległości ok. 5 mertów.  Zadaniem 

uczestników jest jak najszybsze podawanie piłki. Uczeń, który poda piłkę do nauczyciela 

przechodzi na koniec rzędu. Wygrywa drużyna, która pierwsza wykona ćwiczenie. 

„Jazda na kocyku” 

Zespół ustawiony w rzędzie jeden za drugim. Uczniowie biegną na czworakach z rękami 

położonymi na kocyku, obiegając półmetek ustawiony w odległości ok. 10 metrów. Uczniowie 

startują pojedynczo, po skończeniu konkurencji przez kolegę. 

„Bieg z toczeniem piłki lekarskiej 1 kg” 

Zawodnik biegnie tocząc piłkę do półmetka i z powrotem ustawionego w odległości 10 metrów. 

Następna osoba z rzędu startuje w momencie przekazania piłki przez poprzednika z drużyny. 

„Bieg slalomem między tyczkami” 

Cztery tyczki ustawione w odległości 3 metrów od siebie. Drużyna startuje jednocześnie, biegnąc 

slalomem między tyczkami. 

„Bieg po krążkach” 

Uczniowie w dwójkach przechodzą po tekturowych krążkach do półmetka i z powrotem. Jeden 

z uczniów kładzie krążki na ziemi, drugi po nich przechodzi. Każda dwójka posiada dwa krążki. 

Na półmetku następuje zmiana zawodników, ten który przechodzi teraz kładzie krążki. 

 

Rambit B  Nauczyciele – uczniowie - „Z jajem czyli Prima Aprilis”  

Cele rambitu: 

 połączenie umiejętności sportowych z różnymi dziedzinami życia i nauki, 

 współpraca zespołowa z ówieśnikami, 

 współpraca dzieci z dorosłymi, 

 doskonalenie samokontroli,  

 radzenie sobie z presją,  

  zarządzanie sobą w czasie,  

 radzenie sobie z emocjami,  

 radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. 



Uczestnicy rambitu: 

Nauczyciele i uczniowie (drużyny 4 osobowe) biorą udział w każdym konkursie: sportowym, 

teoretycznym i plastycznym. 

Przebieg rambitu: 

Rambit obejmuje konkurencje sportowe, teoretyczne, konkurs plastyczny i mecz piłki 

siatkowej. Konkurencje sportowe i teoretyczne planowane do realizacji na zmianę. W trakcie 

zabawy zespoły uczniów i nauczycieli wykonują pracę plastyczną nt. „Szkoła w moich 

marzeniach”. Na zakończenie rambitu planowany jest mecz siatkówki uczniowie kontra 

nauczyciele. W trakcie zabawy odbędzie się prezentacja zespołów laureatów mini listy przebojów. 

Punktacja: 

 konkurencje sportowe 0-3pkt; 

 konkurencje teoretyczne 0-2pkt; 

 konkurs plastyczny 0-15pkt; 

 mecz siatkówki 0-15pkt. 

Przybory: 

 50 puszek, 2 stoliki, 2 wałeczki gimnastyczne, 6 kręgli, 4 piłki, 2 szarfy do zawiązywania 

oczu, 4 łyżki, 2 miski, 2 garnuszki, 2 ubijaczki do piany z jajek, 8 jajek, 2 noże, 

wykałaczki, 2 deski do krojenia, warzywa i owoce (marchewka, jabłko, pietruszka, 

ziemniaki, buraki). 

Komisja sędziowska: dyrekcja szkoły, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i rada rodziców. 

Opis konkurencji sportowych: 

„Wieża z puszek” 

Na podłodze porozrzucanych jest ok. 50 puszek. Na sygnał zawodnicy obu drużyn ustawiają 

na swoim stoliku wieżę z puszek. Zabawa trwa 3 minuty. Wygrywa drużyna, która zbuduje 

najwyższą wieżę. 

„Wyścig kulinarny” 

Drużyny ustawione w rzędach. Na półmetku przed każdą drużyną znajduje się stół z akcesoriami 

potrzebnymi do ubijania piany i „kogla-mogla” (miska, ubijak, łyżeczka, kubek, cukier). Każda 

drużyna ma 1 łyżkę i 4 jajka. Na sygnał pierwszy zawodnik zanosi na łyżce jajko do stolika 

i wraca, żeby przekazać łyżką następnej osobie. Sam biegnie do stolika i zaczyna ubijać pianę. 

Wygrywa drużyna, która szybciej ubije pianę oraz „kogel-mogel” ze wszystkich jajek. 

„Tor przeszkód w parach” 



Jedna osoba z pary ma zasłonięte szarfą oczy, druga informuje ją słownie w jaki sposób 

ma pokonać przeszkody. Elementy toru przeszkód: przejście po ławeczce gimnastycznej, slalom 

między kręglami i trafienie piłką w puszki. Za przewrócenie 1 kręgla drużyna traci 1 pkt, za 

strącenie puszek zyskuje w sumie 0-3pkt 

Wyścig „Chłopek roztropek” 

Zawodnicy ustawieni w rzędach. Na półmetku w odległości 20 metrów znajduje się stolik, 

na którym umieszczone są warzywa i owoce, deska do krojenia, nóż, wykałaczki. W odległości 

5 metrów przed stolikiem stoi krzesło. Na nim leżą 4 spódniczki i 4 fartuszki. Na sygnał pierwszy 

zawodnik biegnie do krzesła, ubiera spódniczkę i fartuszek. Następny zawodnik może 

wystartować, gdy poprzedni dobiegnie do stolika i zacznie robić postać z warzyw i owoców. 

Konkurencja trwa 3minuty. Wygrywa drużyna, która wykona ładniejszą postać „chłopaka” 

 

Rambit C Ekologiczny pt. „Ziemia naszym wspólnym domem” 

Cele rambitu: 

 Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia. 

 Motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej. 

 Kształtowanie świadomości ekologiczne 

Uczestnicy rambitu: 

W konkurencjach sportowych uczniowie klas IV-VI tworzą drużyny 6 osobowe (po 3 chłopców 

i 3 dziewczyny z każdej klasy), a w konkursach teoretycznych oraz plastycznych klasy 

reprezentuje po 4 uczniów. 

Przebieg rambitu: 

Konkurencje sportowe i teoretyczne będą odbywać się na zmianę. Natomiast konkurs plastyczny 

trwa przez całą konkurencję. Na zakończenie rambitu planowany jest pokaz mody ekologicznej. 

Punktacja: 

 konkurencje sportowe 0-3 pkt 

 konkurencje teoretyczne 0-2 pkt 

 konkurs plastyczny 0-15 pkt 

 moda ekologiczna 0-15 pkt 

Przybory: 

18 kręgli, 15 tyczek, 3 stoły, 3 kartony, 6 mazaków, 3 pary nożyczek, 3 taśmy klejące, 3 tubki 

kleju, 15 puszek, 15 gazet, 15 butelek plastikowych, lina z zaznaczonym środkiem, 3 rowery, 3 

materace, stoper, kreda. 



Opis konkurencji sportowych: 

 

„Przebijanie balonów” 

Zawodnicy obu drużyn poruszają się po wyznaczanym terenie mając przyczepione do nogi  

na dłuższym sznurku na wysokości kostki balon. Zabawa polega na eliminacji nogami balonów 

drużyny przeciwnej. Zawodnik bez balonu odpada z gry. Przegrywa drużyna, której wszyscy 

zawodnicy odpadli z gry. 

„Rzuty piłkami w kręgle” 

Drużyny ustawione w rzędach. Przed każdą z drużyn ustawionych jest 6 kręgli (w trójkącie o boku 

1 m) w odległości 15 metrów. Każdy z zawodników ma jeden rzut. 

„Sadzenie drzewek” 

Drużyny ustawione w rzędach. Półmetek w odległości 20 metrów. W połowie drogi, przed każdą 

z drużyn, ustawiono stolik, na którym znajdują się przybory: karton, nożyczki, 2 mazaki, taśma 

samoklejąca, klej. Pierwsza para dobiega do stolika wykonuje rysunek drzewa, obiega półmetek 

i wraca do zespołu. Druga para wycina narysowane przez poprzedników drzewo, a trzecia para 

nakleja na kartonie drzewo. Karton znajduje się  na półmetku. 

„Porządkowanie ziemi” 

Na boisku do siatkówki są porozrzucane: puszki, butelki plastikowe oraz pogniecione gazety (po 

15 sztuk). Za linią końcową boiska ustawione są 3 kosze z napisami: plastik, metal, papier. Zabawa 

odbywa się na czas. Drużyna, która szybciej zbierze i posegreguje odpady – wygrywa. Drużyny 

startują oddzielnie zza końcowej linii boiska. 

„Przeciąganie liny” 

Konkurencja prowadzona jest systemem „każdy z każdym”. Wygrywa drużyna, która przeciągnie 

wstążkę za linię graniczną ok. 2-3 metrów. 

„Rowerowy tor przeszkód” 

Uczniowie ustawiają się w rzędach. Każdy zespół dysponuje jednym rowerem. Przed każdą 

z drużyn znajdują się: materac (w odległości 5 m) oraz 5 tyczek w odległości 3 m od siebie 

w jednej linii. Na sygnał pierwszy zawodnik objeżdża rowerem materac, następnie pokonuje 

slalom między tyczkami, wraca i przekazanie rower następnemu zawodnikowi. 

 

 



 


