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D
ziec ko do świad cza przy ro dy w ta kiej
mie rze, w ja kiej je go cia ło wy sta wio ne

jest na wpływ na tu ry – od no si się to przede
wszyst kim do dzie ci w wie ku przed szkol nym.
Im mniej prze szka dza my im w re ali zo wa niu
ich na tu ral nej po trze by ru chu, a ta kże im bar -
dziej ró żno rod ne bodź ce do nich do cie ra ją
– tym dziec ko roz wi ja się le piej.

Pod sta wo wą i do mi nu ją cą for mą dzia łal no ści
dziec ka oraz prze ja wem je go ak tyw no ści a za ra -
zem pa sji dzia ła nia jest za ba wa, w jej ró żnych
od mia nach. Obok na uki i pra cy jest ona nie od -
łącz nym ele men tem ży cia ka żde go czło wie ka.

Prak ty ka po ka zu je, iż za ję cia z ele men ta mi
su rvi va lu cie szą się co raz więk szym za in te re -
so wa niem wśród dzie ci i mło dzie ży. Chęt nie
uczest ni czą oni w za ję ciach o cha rak te rze za -
da nio wym z ele men ta mi ry wa li za cji, któ re or -

ga ni zo wa ne są w miej scach in nych niż się to
po wszech nie przy ję ło (np. las, łą ka, park). Im
cie kaw sza fa bu ła za da nia tym więk sze za an -
ga żo wa nie uczest ni ków, im bar dziej wy ma ga -
ją cy sce na riusz tym więk sza in te gra cja gru py2.

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest przed -
sta wie nie wy bra nych gier i za baw te re no wy ch3,
któ re ma ją „za szcze pić w uczest ni kach bak cy la
su rwiwa lu”.

Wy bra ne gry i za ba wy te re no we
„Kto trafnie oceni odległość”

T e  r e n: wznie sie nie na skra ju la su (punkt
wi do ko wy).

P r z y  b o  r y: no tat nik i pi sak dla pro wa -
dzą ce go.

O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  z a  b a  w y.
Uczest ni cy, sie dząc, ob ser wu ją znaj du ją cy się

Zetknięcie z fizyczną
rzeczywistością możliwe jest tylko
wtedy, kiedy zmysły dziecka
uzupełniają się i zaczynają tworzyć
całość. Wychodząc od najbardziej
elementarnych doświadczeń siły
ciężkości – słuch, wzrok, dotyk,
węch i smak są pierwszymi
krokami, przy pomocy których
dziecko otwiera sobie nowe
przestrzenie, poznaje swoje
otoczenie. Rozwój dziecka
określany jest przez ustawiczne
współgranie ze sobą elementów
zmysłów i działania1.

FI LIP KOR PAK, JO AN NA BAJ -KOR PAK

Gry i za ba wy te re no we
– pierw szym kro kiem do su rwiwa lu

1 R. Pa ter mann, Za ba wy w na tu rze na ka żdą po rę ro ku, Kiel ce 1999.
2 P. Ró żań ski, Pro po zy cje za dań su rvi va lo wych w kon tek ście wdra ża nia do tu ry sty ki przy go do wej, 

w: pod red. A. Świe cy, K. Ka ła muc kie go, Tu ry sty ka ak tyw na i jej roz wój na Roz to czu – re gio nie po gra ni cza,
Lu blin 2006.

3 M. Bon da ro wicz, T. Sta ni szew ski, Wiel ka księ ga za baw i gier ru cho wych, Wro cław 2003; R. Pa ter mann, Za -
ba wy…, dz. cyt.; R. Trze śniow ski, Za ba wy i gry ru cho we, War sza wa 1995.
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przed ni mi te ren. Pro wa dzą cy wska zu je ja kiś
cha rak te ry stycz ny punkt (np. sa mot ne drze wo,
du ży głaz), od da lo ny o oko ło 100–150 kro ków,
do któ re go jest ła twe doj ście w li nii pro stej (tzn.
nie pro wa dzi np. przez po le upraw ne, ba gno
lub ogro dzo ny te ren pry wat ny). Ka żdy z uczest -
ni ków oce nia w kro kach od le głość do te go
punk tu, a pro wa dzą cy no tu je od po wie dzi. Na -
stęp nie wszy scy li czą kro ka mi rze czy wi stą od -
le głość. Wy gry wa ta oso ba, któ ra po da ła od le -
głość naj bar dziej zbli żo ną do fak tycz nej.

„Odczytaj ślady”
T e  r e n: leśny, ze wznie sie niem, za któ rym

znaj du je się piasz czy ste pod ło że lub piasz czy -
sta dro ga.

P r z y  b o  r y: zbęd ne.
O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  z a  b a  w y:

Uczest ni cy usta wie ni przed wznie sie niem.
Dwóch za wod ni ków, wy zna czo nych przez pro -
wa dzą ce go, uda je się za wznie sie nie (piasz -
czy sty te ren) i w cią gu np. 3 mi nut wy ko nu je ja -
kąś pro stą czyn ność (sko ki obu nóż, prze wro ty
w przód, czoł ga nie itp.), po któ rej po zo sta ją
cha rak te ry stycz ne śla dy. Po upły wie okre ślo -
ne go cza su wszy scy za wod ni cy uda ją się
za wznie sie nie i ka żdy z nich sta ra się od czy tać
ze śla dów, ja kie czyn no ści zo sta ły wy ko na ne.
Ko mu się uda – zdo by wa 1 punkt. Ko lej na pa ra
zo sta je na piasz czy stym miej scu – za cie ra po -
przed nie śla dy, a gru pa wra ca za wznie sie nie.

Pa ra mo że zo sta wić śla dy tyl ko jed nej czyn -
no ści. Za ba wa trwa do cza su, aż wszy scy za -
wod ni cy po zo sta wią śla dy do od czy ta nia. Wy -
gry wa za wod nik, któ ry zdo bę dzie naj wię cej
punk tów.

„Skryte podejście”
T e  r e n: le śny, po ro śnię ty tra wą, za krze -

wio ny.
P r z y  b o  r y: cho rą giew ka na dłu gim

drzew cu (pro po rzec).
O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  z a  b a  w y.

Pro wa dzą cy usta wia uczest ni ków w sze re gu,
w od stę pach 3 kro ków. Sam z cho rą giew ką
uda je się w po da nym uprzed nio kie run ku
na od le głość 100–150 kro ków i w wi docz nym
miej scu wbi ja cho rą giew kę w zie mię. Na po -
da ny przez pro wa dzą ce go sy gnał wszy scy
uczest ni cy sta ra ją się nie zau wa że ni (sko ka mi,

czoł ga jąc się) – po dejść jak naj bli żej cho rą -
giew ki i sto ją ce go przy niej pro wa dzą ce go.
Uczest nik wy kry ty przez pro wa dzą ce go wsta je
i stoi w miej scu do koń ca za ba wy. Za ba wa
trwa przez okre ślo ny wcze śniej czas, np. 10
mi nut. Zwy cię ża ta oso ba, któ ra po de szła jak
naj bli żej cho rą giew ki.

„Strażnik i zwiadowca”
T e  r e n: le śna po la na z du żą ilo ścią su -

chych ga łę zi.
P r z y  b o  r y: chu s ta lub opa ska na oczy.
O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  z a  b a  w y.

Do wol na licz ba uczest ni ków. Dro gą lo so wą
wy bie ra się „stra żni ka”, któ ry z za kry ty mi ocza -
mi sta je na środ ku po la ny. Po zo sta li uczest ni cy
ja ko „zwia dow cy” usta wia ją się w du żym ko le
do oko ła „stra żni ka”. Pro wa dzą cy wy zna cza
– wska zu jąc rę ką – „zwia dow cę”, któ ry po ci -
chu pod cho dzi do „stra żni ka” i sta ra się lek ko
do tknąć je go ra mie nia. W cza sie pod cho dze -
nia na le ży za cho wać ab so lut ną ci szę – „stra -
żnik” sta ra się wy chwy cić sze lest, trzask ga łę zi
i rę ką wska zać kie ru nek, z któ re go nad cho dzi
„zwia dow ca”. Gdy „stra żnik” myl nie po da kie -
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ru nek lub „zwia dow ca” do trze do nie go, ozna -
cza to, że prze grał. Za ba wa trwa tak dłu go, aż
wszy scy uczest ni cy wy stą pią w ro li „stra żni ka”.
Zwy cięz ca mi są te oso by, któ re po ko na ły za -
rów no „stra żni ka”, jak i „zwia dow cę”.

„Chowany”
T e  r e n: le śny, w wy raź ny spo sób ogra ni -

czo ny ze wszyst kich stron
P r z y  b o  r y: zbęd ne
O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  g r y.

W grze bio rą udział za stę py, któ re zbie ra ją się
w środ ku wy zna czo ne go te re nu gry. Wy ło nie ni
dro gą lo so wa nia za wod ni cy jed ne go za stę pu
uda ją się do la su i ukry wa ją się na ogra ni czo -
nym przez pro wa dzą ce go te re nie. Po upły wie
np. 10 mi nut na po szu ki wa nie uda ją się za wod -
ni cy dru gie go za stę pu. Pro wa dzą cy okre śla
czas po szu ki wa nia, np. 20 mi nut. Za ka żde go
od na le zio ne go i do pro wa dzo ne go na miej sce
zbiór ki za stęp otrzy mu je punkt. Pierw sza część
gry koń czy się po upły wie wy zna czo ne go cza -
su lub po od na le zie niu wszyst kich cho wa ją -
cych się za wod ni ków. Po pod li cze niu punk tów
za stę py za mie nia ją się ro la mi. Zwy cię ża za -
stęp, któ ry uzy ska wię cej punk tów. Przy rów nej
licz bie zdo by tych punk tów, o zwy cię stwie de -
cy du je krót szy czas szu ka nia prze ciw ni ków.

„Walka o sztandar”
T e  r e n: las o bo ga tym pod szy ciu, gę sto

za drze wio ny, z po lan ką na wznie sie niu
P r z y  b o  r y: cho rą giew ka na wy so kim

drzew cu, gwiz dek, sto per
O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  g r y .

W grze bio rą udział dwa ze spo ły o rów nej licz -
bie za wod ni ków. Ze spo ły usta wia ją się na li -
niach star tu po obu stro nach wznie sie nia,
na któ rym wbi ta jest cho rą giew ka. Od le głość
li nii star tu od cho rą giew ki dla obu ze spo łów
po win na byś ta ka sa ma, np. 50 kro ków. Za -
wod ni cy prze ciw nych dru żyn nie mo gą się na -
wza jem wi dzieć. W za stę pach usta la się ko lej -
ność star tu. Pro wa dzą cy zaj mu je miej sce
przy cho rą giew ce i da je sy gnał star tu (gwizd -
kiem), jed no cze śnie włą cza czas. Do wal ki wy -
bie ga ją pierw si za wod ni cy z za stę pów (po jed -
nym z obu dru żyn). Ich za da niem jest jak
naj szyb ciej i nie po strze że nie do trzeć do cho -
rą giew ki i jej do tknąć. Je że li się to uda – za -

wod nik zdo by wa 2 punk ty. W trak cie po dej -
ścia do cho rą giew ki za wod ni cy mo gą na wza -
jem się roz po zna wać i wy wo ły wać po imie niu
lub okre śla jąc np. ko lor ubra nia. W ta kim przy -
pad ku (traf ne roz po zna nie oce nia pro wa dzą -
cy) po je dy nek się koń czy, a za wod nik, któ ry
wy wo łał prze ciw ni ka otrzy mu je 1 punkt dla za -
stę pu. Ka żdy za wod nik ma na do tar cie do cho -
rą giew ki 2 mi nu ty; po upły wie te go cza su po -
je dy nek zo sta je nie roz strzy gnię ty – ni ko mu nie
przy zna je się punk tów, a do wal ki ru sza ją dwie
ko lej ne oso by z za stę pów. Zwy cię ża dru ży na,
któ ra zdo by ła więk szą licz bę punk tów. Je śli te -
ren po dej ścia do cho rą giew ki ma ró żny sto -
pień trud no ści, w grze wska za ne jest prze pro -
wa dze nie re wa nżu ze zmia ną stron star tu.

„Marsz ze szkicem”
T e  r e n: las z po lan ką,
P r z y  b o  r y: kart ka i coś do pi sa nia dla ka -

żde go za stę pu, dwie cho rą giew ki ró żnych ko -
lo rów.

O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  g r y.
W grze bio rą udział dwa za stę py o rów nej licz -
bie za wod ni ków. Na po lan ce, miej scu star tu
– pro wa dzą cy in for mu je o miej scu za koń cze -
nia mar szu i po da je ko lo ry cho rą gie wek, któ re
znaj du ją się w punk cie do ce lo wym dla ka żde -
go za stę pu. Od le gło ści mię dzy punk tem wyj -
ścia – wspól nym dla obu dru żyn – a punk ta mi
doj ścia dla obu za stę pów po win ny być ta kie
sa me i wy no sić oko ło 1000–1500 me trów w li -
nii pro stej. Punk ty doj ścia dla obu ze spo łów
po win ny być od da lo ne od sie bie o 500–800
me trów, tak aby za stę py nie wi dzia ły się pod -
czas mar szu. Naj le piej ta ką tra sę wy zna czyć
wzdłuż dro gi le śnej. Ka żdy za stęp ma ze so bą
coś do pi sa nia. Na sy gnał pro wa dzą ce go za -
stę py wy ru sza ją na tra sę, ka żdy z nich, za ta -
cza jąc w le sie łu ki, zmie nia jąc kie ru nek mar -
szu, zdą ża do ce lu, jed no cze śnie ro biąc szkic
swo jej dro gi (ma pę). Po doj ściu do ce lu
o ozna czo nej go dzi nie, za stę py za mie nia ją się
miej sca mi na punk tach doj ścia, prze ka zu jąc
so bie zro bio ne szki ce tra su mar szu. W ka żdym
za stę pie zo sta je je den za wod nik z dru ży ny
prze ciw nej, któ ry jest roz jem cą i kon tro lu je,
czy marsz od by wa się zgod nie z wy tycz ny mi
ma py. Roz jem ca no tu je ka żdy błąd, nie zgod ny
ze szki cem. Po doj ściu do li nii star tu -me ty (po -
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la ny), na stę pu je pod su mo wa nie wy ni ków. Wy -
gry wa dru ży na, któ ra w dro dze po wrot nej po -
peł ni ła mniej błę dów.

„Zasadzka”
T e  r e n: las z bo ga tym pod szy ciem, ogra -

ni czo ny ze wszyst kich stron dro ga mi lub le śny -
mi duk ta mi.

P r z y  b o  r y: cho rą giew ka na dłu gim
drzew cu, ma łe kart ki pa pie ru (4 × 5 cm) – dla
ka żde go za wod ni ka po jed nej, przy bo ry do pi -
sa nia (ołów ki, dłu go pi sy itp.).

O r  g a  n i  z a  c j a  i p r z e  b i e g  g r y.
W grze bio rą udział dwa ze spo ły o rów nej licz -
bie za wod ni ków, któ re wraz z pro wa dzą cym
zbie ra ją się na skra ju la su. Pro wa dzą cy po da je
za sa dy gry, usta la sy gna ły, po da je czas gry
(np. 60 mi nut), te ren gry i miej sce zbiór ki po jej
za koń cze niu. Za stę po wi lo su ją ro le, ja kie ich za -
stę py bę dą od gry wać w cza sie gry. Je den za -
stęp or ga ni zu je za sadz kę, dru gi – sta ra się
przejść przez za gro żo ny te ren. Wszy scy uczest -
ni cy gry po win ni znać kie ru nek mar szu i przy bli -
żo ną dłu gość tra sy – np. 1000 me trów. Za stęp
or ga ni zu ją cy za sadz kę uda je się do la su, a je go
za stę po wy, w okre ślo nym przez pro wa dzą ce go
te re nie, zo sta wia swo ich za wod ni ków na ca ej
sze ro ko ści tra sy. W od le gło ści 40–50 me trów
za li nią ostat nie go za wod ni ka za sadz ki wbi ja
cho rą giew kę, któ ra ozna cza ko niec nie bez -
piecz ne go przej ścia. Je że li za wod nik dru ży ny
prze ciw nej doj dzie do tej cho rą giew ki – zdo by -
wa punkt dla za stę pu. Po upły wie np. 15 mi nut
od wyj ścia za stę pu or ga ni zu ją ce go za sadz kę,
wy ru sza za stęp prze cho dzą cy. Przed wyj ściem
ka żdy otrzy mu je od pro wa dzą ce go kart kę pa -
pie ru, na któ rej wpi su je imię i na zwi sko. Za da -
niem te go za stę pu jest przejść te ren za gro żo ny
w okre ślo nym cza sie, np. 30–40 mi nut, i do trzeć

do cho rą giew ki. Ka żdy za wod nik za stę pu or ga -
ni zu ją ce go za sadz kę mo że za trzy mać za uwa żo -
ne go za wod ni ka okrzy kiem „Stój”, je że li ten
znaj dzie się w od le gło ści co naj mniej 10 kro ków
od nie go. Za trzy ma ny od da je kart kę i nie bie rze
udzia łu w grze, sto jąc w miej scu. Po upły wie
okre ślo ne go cza su pro wa dzą cy da je sy gnał
do zbiór ki. Na stę pu je pod su mo wa nie gry. Dru -
ży na or ga ni zu ją ca za sadz kę za ka żdą kart kę za -
trzy ma ne go za wod ni ka otrzy mu je punkt. Dru ży -
na prze cho dzą ca – za ka żde go za wod ni ka, któ ry
doj dzie z kart ką do cho rą giew ki – rów nież otrzy -
mu je punkt. Wy gry wa dru ży na, któ rej za wod ni -
cy zdo bę dą wię cej punk tów. Grę po wta rza my
ze zmia ną ról za stę pów – je śli jest na to czas, to
jesz cze te go sa me go dnia lub w in nym ter mi nie.

Gry i za ba wy te re no we umo żli wia ją
wszech stron ne i wie lo kie run ko we od dzia ły wa -
nie na uczest ni ków, sta no wiąc w pro ce sie wy -
cho wa nia nie tyl ko atrak cyj ny, ale rów nież do -
stęp ny i uni wer sal ny śro dek wy cho waw czy4.
Są nie za stą pio ną for mą za spo ka ja nia „gło du
ru chu”, ja ko po tę żne go czyn ni ka kształ tu ją ce -
go cia ło, umysł i po sta wy mo ral no -spo łecz ne.

Gry i za ba wy te re no we to przy go da, emo cje
i współ dzia ła nie, to rów nież atrak cyj ny spo sób
spę dza nia wol ne go cza su na ło nie na tu ry. To
roz wi ja nie sie bie po przez po ko ny wa nie wła -
snych ogra ni czeń i sła bo ści – to pierw szy krok
do su rwi wa lu.

mgr Fi lip Kor pak 
Za miej sco wy Wy dział 

Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Bia łej Pod la skiej

dr Jo an na Baj -Kor pak
Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Za wo do wa

w Bia łej Pod la skiej

4 R. Trześniowski, Zabawy…, dz. cyt..
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