
MIKOŁAJKI NA SPORTOWO MOSiR Zielona Góra 08.12.2016r.

Drużyny w składzie 12 osób (6 chłopców po 2 z każdego poziomu klas i 6
dziewcząt  po  2  z  każdego  poziomu  klas)  podchodzą  do  poszczególnych
konkurencji  zdobywając  punkty  dla  swojej  drużyny  w  kolejności  zależnej
od  której  konkurencji   rozpoczęły  współzawodnictwo:  np.  1,2,3,4,…  lub
analogicznie 9,1,2,3.

Proponowane konkurencje: 

1. Bieg z workiem prezentów
Uczniowie  parami  przenoszą  worek  z  prezentami  po  wyznaczonym
dystansie w taki sposób aby nie dotykał on podłoża. Sędzia mierzy czas
wykonania  zadania  przez  całą  drużynę  (za  każde  dotknięcie  podłoża
dodając 1s).

2. Skoki obunóż bokiem na czas 
Uczniowie wykonują kolejno przez 10 sekund skoki obunóż bokiem przez
poprzeczkę umieszczoną na najniższych otworach 2 pachołków. Sędzia
sumuje dotknięcia obunóż podłoża między skokami.

3. Rzut rzutką typu Vortex do otwartej skrzyni
Uczniowie wykonują kolejno z siadu klęcznego z wyznaczonego miejsca
po 2 rzuty bombą do celu (do otwartej skrzyni 3 części). Sędzia sumuje
celne rzuty.

4. Biatlon
Uczniowie  startując  jednocześnie  pokonują  biegiem  dystans  10
niewielkich  okrążeń  trzymając  w  ręce  piłeczkę,  po  czym natychmiast
oddają  rzut  do  celu  (kartonu)  wyznaczonego  na  środku  okrążenia.
Automatycznie liczba nietrafionych rzutów oznacza kolejny dystans do
przebiegnięcia  na  mniejszych  okrążeniach  obok.  Sędzia  mierzy  łączny
czas wykonania zadania przez drużynę.

5. Wieloskok sprinterski przez dętki 
Uczniowie  pokonują  określony  dystans  wieloskokiem  sprinterskim  (z
nogi na nogę) przez dętki rozłożone w niewielkiej odległości od siebie, po
czym zawracają sprintem do zespołu dając sygnał klaśnięciem kolejnej
osobie  do  startu.  Sędzia  mierzy  łączny  czas  wykonania  zadania  przez
drużynę.



6. Łapanie kółeczek
Uczniowie kolejno poruszając się na wyznaczonym polu mają za zadanie
złapać dowolnym sposobem (rękoma, na szyję,  na nogę) jak najwięcej
rzucanych przez sędziego mini obręczy. Sędzia sumuje liczbę złapanych i
utrzymanych kółek.

7. Bieg wahadłowy z workiem prezentów i czapką Mikołaja
Drużyna  podzielona  na  pół  ustawia  się  po  obu  stronach  dystansu.
Zadaniem  jest  przenoszenie  wahadłowe  worka  z  prezentami  aż  do
momentu  gdy  drużyna  wróci  do  pierwotnego  ustawienia.  Uczniowie
każdorazową muszą przebrać się za Mikołaja wkładając na głowę czapkę.
Sędzia  mierzy  czas  poprawnego  wykonania  zadania  przez  drużynę
(nieubranie czapki skutkuje dodaniem 5 s).

8.  Przekazywanie piłki RUGBY
Uczniowie  ustawieni  w  rzędzie  stojąc  w  rozkroku  w  niewielkich
odległościach przekazują sobie piłkę RUGBY podaniami dołem między
nogami od przodu do tyłu, po czym ostatnia osoba przemieszcza się na
czoło  drużyny  i  powtarza  zadanie  i  tak  do  pokonania  dystansu  tzn.
przejścia linii  mety  przez całą drużynę. Sędzia mierzy czas wykonania
zadania (dodając 1 s za każdorazowe wylądowanie piłki na podłodze).
 

9. Przeciąganie prezentów
„Młodsza”  połowa uczniów kolejno przyciąga  do siebie  worek jutowy
wypełniony  prezentami  z  przeciwległej  strony  boiska  za  pomocą
zamontowanej  do  niego  liny.  Jednocześnie  „starsza”  połowa  uczniów
kolejno przenosi worek z powrotem na wyznaczone miejsce niosąc go na
plecach. Konkurencja trwa do czasu, aż wszyscy uczniowie przyciągną
lub odniosą worek. Sędzia mierzy czas wykonania zadania. 
W tej  konkurencji  „młodszą”  połowę  przyciągającą  worek  stanowią
dzieci  z  klas  I  oraz  dziewczynki  z  klas  II,  zaś  „starszą”  połowę
przenoszącą worek stanowią chłopcy z klas II oraz dzieci z klas III.


