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Tytułem wstępu
Istnieje pogląd, że dziś, w dobie komputerów, internetu i telewizji, dzieci już się nie bawią tak jak 
kiedyś.  To  po  części  prawda.  Ale  to,  że  są  gry  komputerowe,  wcale  nie  oznacza,  że  dzieci
i  młodzież  nie  chcą  bawić  się  tak,  jak  bawili  się  ich  rodzice.  Jakoś  tak  się  stało,  że  młodsze 
pokolenie często nie zna zabaw, w które można bawić się bez prądu, mając do dyspozycji jedynie 
patyk  do  pisania  po  ziemi  lub  zupełnie  nic.  Dla  dobra  ogółu,  postanowiłem  więc  zebrać
w jednym miejscu jak największą ilość zabaw. Zabaw, które sam osobiście pamiętam z dzieciństwa, 
z podwórka, szkoły i przedszkola oraz takich, których nie znałem. Skorzystałem z dobrodziejstwa 
internetu  -  rozmaitych  forów  internetowych  i  stron  www.  Pytałem  dzieci,  żonę  i  znajomych, 
wymyślałem sam.  Opisałem  to,  w  co  razem  bawimy się  z  dziećmi.  Książka,  oczywiście,  nie 
wyczerpuje tematu, na pewno zabaw jest o wiele, wiele więcej.

Polecam rodzicom, babciom czy dziadkom, aby pokazali dzieciom te zabawy i abyście bawili się 
razem. Nie wymagają one nakładów finansowych, są miłe i przyjemne, dają radość i zacieśniają 
więzi. Spróbujcie!

Rozdział I - Zabawy na papierze

 Łączenie punktów (kropek) 
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: dla każdego papier i coś do pisania
Zabawa w domu

Gracze rysują na kartce określoną wcześniej  ilość, np. 12 punktów (kropki, krzyżyki) dowolnie 
rozmieszczając je na kartce. Po narysowaniu następuje wymiana kartek. Teraz trzeba narysować 
taki  rysunek,  żeby  wszystkie  punkty  zostały  połączone,  przy  czym  nie  muszą  być  koniecznie
w załamaniach linii, mogą leżeć na drodze narysowanej kreski, łuku, okręgu czy stanowić część 
bardziej skomplikowanego szczegółu. Dla utrudnienia i urozmaicenia można ustalić, że rysujemy 
coś z wybranej kategorii przedmiotów, np. samochody, postacie itp.
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 Rysowanki zgadywanki - emocje
Zabawa w domu z rodzicem
Potrzebne: papier i coś do pisania

Zaczynamy od rysowania na kartce buziek z minami, wyrażającymi różne emocje: śmiech, złość, 
płacz, smutek, zamyślenie. Dziecko zgaduje, o co chodzi rodzicowi. Po takiej rozgrzewce można 
rysować czynności, np. postać idzie, a dziecko wymyśla, dokąd idzie i po co. Można w ten sposób 
tworzyć historyjki 

 Liczenie – wyklejanie
Ilość osób: 1 lub więcej
Potrzebne: kartka dla każdego, małe naklejki lub pocięty kolorowy papier + klej
Zabawa w domu

Kartkę dzielimy na pola, i opisujemy jak na rysunku poniżej:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Zadanie polega na poprzyklejaniu w odpowiednich polach właściwej ilości naklejek. Za naklejki 
mogą służyć zrobione dziurkaczem w samoprzylepnej folii reklamowej kółka albo inne wzory, jeśli 
macie dziurkacze ozdobne, albo można użyć naklejek do sklepowej metkownicy – takich do cen, 
albo  po  prostu  powycinać  koła,  trójkąty,  kwadraty  czy  inne  figury  z  kolorowego  papieru
i poprzyklejać klejem.

 Pytanie - odpowiedź
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: papier (np. kartki z zeszytu) i długopis dla każdego
Zabawa w domu

Zabawa polega na tworzeniu poplątanych kombinacji pytań i odpowiedzi. Im więcej graczy, tym 
weselej.  Na  kartce  dzieci  zapisują  pytanie,  np.  „Dlaczego  w  dzień  jest  jasno?”,  druga  osoba: 
„Dlaczego jesienią odlatują ptaki?”, po czym dzieci zaginają kartkę, tak aby nie było widać pytania  
i wymieniają się kartkami. Teraz piszą odpowiedzi na SWOJE pytanie. Powstają z tego śmieszne 
konstrukcje, w przykładzie: „Dlaczego w dzień jest jasno?” - „Bo idzie zima.”; „Dlaczego jesienią 
odlatują ptaki?” - „Bo świeci słońce.” itp.
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 Kartofel
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Gra jest bardzo prosta, raczej dla młodszych dzieci. Najpierw jeden z graczy zapisuje na kartce 
numery  od  1  do  20,  w  przypadkowych  miejscach.  Ten,  kto  zaczyna,  otacza  cyfrę  1  kółkiem
i prowadzi do cyfry 2, którą także otacza kółkiem. Kolejny gracz prowadzi kreskę do cyfry 3, którą 
potem otacza kółkiem i tak dalej, aż do 20. Nie wolno rysować po cyfrach, kółkach i przecinać linii. 

 Kółko i krzyżyk
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier (najlepiej w kratkę) i długopis dla każdego
Zabawa w domu, ale można i patykiem na ziemi

W  kółko  i  krzyżyk  zagra  już  nawet  dobrze  rozwinięty  sześciolatek,  a  przynajmniej  warto 
spróbować.  Rysujemy planszę  z  9  polami,  ustalamy,  kto  będzie  rysował  kółko,  a  kto  krzyżyk
i gramy. Wygrywa ten, komu uda się ustawić swoje 3 znaki w jednej linii poziomo, pionowo lub
na ukos – kreśli wtedy linię. Wadą jest to, że jak się spotka dwóch dobrych graczy, to zawsze będzie 
remis.

Rozwinięciem gry, przeznaczonym raczej dla starszych dzieci, jest granie na kartce w kratkę tak, że 
cała  kartka jest  planszą.  Gracze usiłują wtedy ustawić swoje znaki  w linii  po 5,  zamiast  po 3. 
Czasem gra bardzo się rozrasta.

 Kiełbaski
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: dla każdego papier (najlepiej w kratkę) i coś do pisania
Zabawa w domu

Kartkę zginamy na pół (najlepsza będzie podwójna kartka w kratkę – środkowa, z zeszytu).  W 
górnej części piszemy zestawy cyfr: jedna 1, dwie 2, trzy 3 itd. jak poniżej.

- 10 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10
6 7 8 9 10

7 8 9 10
8 9 10

9 10
10

Kartki muszą być zagięte tak, aby nikt inny nie widział, co jest tam napisane.

Osoba,  która  zaczyna,  w dolnej  części  kartki  pisze  liczbę  od  1  do  10.  Kolejna  osoba zgaduje
tę  właśnie  liczbę.  Jeśli  się  uda,  to  kolejka  przechodzi  na  zgadującego.  Jeśli  liczba  nie  została 
odgadnięta, to rozgrywający otacza kółkiem na swojej planszy tę właśnie liczbę i może napisać 
następną do odgadnięcia. Jeśli wszystkie liczby w kolumnie (czyli w pionie) są zakreślone, to robi 
się z nich kiełbaska. Wygrywa ten, kto pierwszy będzie miał wszystkie 10 kiełbasek.

Uwaga! Gotową planszę znajdziesz na końcu książki!
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 Państwa-miasta lub Kategorie
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: papier (najlepiej w kratkę) i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Jest to jedna z najpopularniejszych gier umysłowych z pisaniem, dla dzieci i młodzieży. Potrafi  
zająć  ambitną  grupę  na  wiele  godzin  i  bardzo  rozwija.  Rozpoczynamy od  ustalenia  kategorii, 
zwykle są nimi: państwo, miasto, rzecz, imię, kolor, roślina, zwierzę, samochód, rzeka, zawód, 
itd. Gracze rysują na swojej kartce tabelę ze wszystkimi kategoriami (rozwiązania na „P” podałem 
przykładowo):

Państwo Miasto Imię ... Zawód Punkty
Polska Płock Piotr ... Piekarz 50

Kiedy jest gotowa, to ten, kto zaczyna, mówi w myśli kolejne litery alfabetu, aż kolejna osoba 
powie „STOP”. Litera, na której padło „STOP”, wypowiadana jest głośno i wtedy gracze, tak aby 
inni nie mieli możliwości podglądania, wpisują wyrazy z poszczególnych kategorii, zaczynające się 
na wybraną literę. Jeśli się nie wie, to robi się kreskę. Ten, kto pierwszy skończy, zaczyna powoli  
liczyć do 10. Na 10 reszta kończy. Wszyscy odczytują na głos to, co wpisali w pola i podliczają 
punkty.

Punktacja: brak wpisu w kategorii lub wpis błędny – 0 punktów; jeśli wyraz jest wpisany i taki  
sam wyraz wpisał jeszcze ktoś – 5 punktów; jeśli wyraz jest inny niż u innych graczy – 10 punktów; 
jeśli  spośród  wszystkich  graczy  tylko  jeden  znalazł  odpowiedź  w  danej  kategorii,  to  dostaje  
15 punktów. Zwycięża oczywiście ten, kto uzbierał najwięcej punktów.

Do gry przydaje się atlas i encyklopedia.

Uwaga! Gotową tabelkę znajdziesz na końcu książki!

 Szubienica lub wisielec
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier (najlepiej w kratkę) i coś do pisania
Zabawa w domu

Jeden z graczy wymyśla wyraz (np. BABKA) i rysuje na kartce tyle kresek, ile jest liter w tym 
wyrazie.

_   _   _   _   _

Druga osoba zgaduje litery,  wypowiadając je na głos.  Jeśli  litera się zgadza,  to pierwszy gracz 
wpisuje ją w odpowiednie miejsca, nad kreskami np. B:

B   _   B   _   _

- 12 -
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Jeżeli litera nie występuje w wyrazie, to pierwszy gracz rysuje kolejny element szubienicy. Gracz 
pierwszy wygrywa, jeśli zdąży narysować szubienicę, zaś drugi wygrywa, jeśli zdąży odgadnąć 
wyraz.

 Kwadraty
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: papier w kratkę i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Planszą może być cała kartka lub określony narysowany obszar, np. 12x12 kratek. Gracze kolejno 
rysują poziome lub pionowe kreski o długości 1 kratki. Kolejny gracz zaczyna rysować tam, gdzie 
skończył poprzedni. Można rysować po krawędzi obszaru, nie można rysować po już narysowanych 
kreskach. Każdy z graczy dąży do zamknięcia obszaru w swoim ruchu. Jeśli tak się stanie, to gracz 
zamykający oznacza obszar literą swojego imienia i ma prawo do kolejnego ruchu. Gra kończy się, 
gdy nie można już wykonać ruchu, a wygrywa ten,  kto zamknął największą ilość kwadratów – 
kratek na kartce. Inny wariant, to gra odwrotna – gracze dążą do tego, aby zamknąć jak najmniejszą 
liczbę kwadratów. 

 Drudel 
Ilość osób: 3 i więcej
Potrzebne: papier i coś do pisania
Zabawa w domu

Gracz, który zaczyna, wybiera w myślach jakiś przedmiot, zapisuje jego nazwę na karteczce, tak 
aby inni  nie widzieli  i  próbuje jak najprościej  przedstawić go na rysunku,  najlepiej  za pomocą 
kresek czy prostych figur. Kto odgadnie, co to jest, ten otrzymuje punkt. Punkt dostaje również 
rysujący. Każdy z graczy musi narysować przynajmniej jeden rysunek. Dla urozmaicenia, można 
się umówić, że rysunki będą dotyczyły określonej kategorii, np. pojazdy, zwierzęta itp.
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 Kropki
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier w kratkę i coś do pisania dla każdego, w różnym kolorze, np. niebieski

i zielony długopis
Zabawa w domu

Planszą jest cała kartka. Gracze na przemian rysują na kartce kropki, starając się otoczyć kropki 
przeciwnika własnymi. Jeśli otoczenie jest możliwe, gracz po swoim ruchu może narysować linię 
wzdłuż własnych kropek, otaczającą kropki  drugiego gracza.  Wygrywa ten,  kto otoczył więcej 
kropek przeciwnika.

 Piłkarzyki
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier w kratkę i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Piłkarzyki to klasyka ze szkolnej ławki. Gra toczy się na planszy narysowanej na kartce w kratkę. 
Zwykle pole gry ma wymiary 8x10 kratek + bramki 2x1 kratka.

Mecz  rozpoczyna  się  na  środku  boiska.  Zawodnicy  poruszają  się  na  zmianę,  rysując  kreski 
pionowo,  poziomo lub na ukos.  Kolejny ruch zaczyna się  tam, gdzie zakończył  się  poprzedni.  
Można  przecinać  już  narysowane  kreski,  ale  nie  można  prowadzić  kreski  po  już  wcześniej 
narysowanej, ani po krawędziach boiska. Piłka może się odbijać od krawędzi boiska, a także od już 
narysowanych kresek, wtedy ruch gracza może być dłuższy niż 1 kreska – widać to na rysunku: 
ruch 4,5, w kolorze czerwonym. Gra kończy się, gdy padnie bramka – jeden z graczy zakończy ruch 
w bramce przeciwnika lub własnej, albo wtedy, gdy gra zostanie zablokowana i  nie można już 
wykonać  ruchu.  Wtedy  przegrywa  ten,  kto  zablokował  grę  albo  ustalamy,  że  jest
remis – do wyboru. Mimo prostoty, gra dostarcza dużo rozrywki, tworzą się taktyki gry itp. Można 
grać w kilka drużyn, wyłaniając zwycięzców ćwierć-, półfinału i całego turnieju.
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155 Gier i zabaw z dzieckiem, dziećmi i dla dzieci.

Uwaga! Gotowe plansze znajdziesz na końcu książki!

 Gra w statki (okręty) lub bitwa morska
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier w kratkę i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Gracze przygotowują sobie plansze na papierze w kratkę. Pole gry ma wymiary 10x10 kratek, jak 
na obrazku:
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Do gry, na jednej kartce każdy z graczy powinien narysować sobie 2 plansze. Kiedy plansze są 
gotowe, to na jednej z nich należy rozmieścić okręty:

Uwaga! Gotowe plansze znajdziesz na końcu książki!
Rysujemy 1 czteromasztowiec, 2 trójmasztowce, 3 dwumasztowce i 4 jednomasztowce. Okręty 

nie muszą tworzyć linii prostej, ale nie mogą się stykać, ani bokami, ani nawet krawędziami. Mogą 
dotykać krawędzi planszy.

Rozgrywka

Gracze  naprzemiennie  strzelają,  mówiąc  współrzędne  celu,  np.:  „C3”.  Na  podstawie  tych 
współrzędnych przeciwnik odnajduje pole na planszy. Osoba strzelająca na swojej drugiej planszy 
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zaznacza kropką miejsce strzału, aby nie wykonać przez pomyłkę tego samego ruchu jeszcze raz. 
Jeśli  pocisk trafił  w „wodę”,  to przeciwnik mówi  „Pudło!” i  w miejscu strzału może postawić 
kropkę, jeśli zaś pocisk trafił w okręt, to przeciwnik mówi „Trafiony!” i stawia krzyżyk na swoim 
okręcie. Jeśli okręt cały jest zakreślony, to zamiast  „Trafiony!” mówi się  „Trafiony, zatopiony!”. 
Osoba strzelająca na swojej dodatkowej planszy zaznacza krzyżykiem pole trafienia – jeśli okręt 
przeciwnika  został  trafiony,  ale  nie  zatopiony,  to  kolejny strzał  powinien  oddać  w okolicy już 
trafionego miejsca. 

Jeśli  nie  było  trafienia,  to  drugi  gracz  strzela,  jeśli  zaś  okręt  przeciwnika  został  trafiony,  to 
strzelający ma prawo do kolejnego strzału.

Wygrywa ten, kto zatopi wszystkie okręty przeciwnika.

 Rysowanie na wachlarzu
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: papier i coś do pisania
Zabawa w domu

Kartkę składamy jak wachlarz na tyle  części,  ile  gra osób i  rozkładamy.  Gracze umawiają  się,
co rysują, np. postać, zwierzę, pojazd. Mogą ustalić też to, jaką część który z nich narysuje, ale nie 
jest to konieczne. Pierwszy gracz rysuje część rysunku tak, aby inni nie widzieli, ale w ten sposób, 
że  rysowany  fragment  mieści  się  tylko  na  jednej  części  wachlarza,  a  linie  trochę  wystają  
za zagięcie. Teraz trzeba zagiąć kartkę tak, aby kolejna osoba nie widziała rysunku, tylko wystające 
kreski. Następny gracz rysuje dalszą część obrazu, przedłużając wystające kreski. Kolejna osoba 
robi tak samo, aż cały obrazek zostanie narysowany. Ponieważ kolejno rysująca osoba nie wie, jak 
wygląda to, co już jest narysowane, to w zabawie powstają najdziwniejsze na świecie, abstrakcyjne 
wręcz rysunki.
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 Lustrzane odbicie
Ilość osób: 1 + rodzic
Potrzebne: papier i coś do pisania
Zabawa w domu

Rysujemy na kartce linię dzielącą ją na połowy. Na jednej części rodzic rysuje połowę obrazka,
a drugą połowę – lustrzane odbicie musi dorysować dziecko. Jeśli kartka jest w kratkę, to można 
rysować kształty tylko po liniach, a wtedy dziecko, aby narysować tak samo, może liczyć kratki. 

 Szyfrowanie
Ilość osób: 2 lub też 2 drużyny kilkuosobowe
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Chyba  najweselej  będzie  bawić  się  drużynowo.  Obie  ekipy  wybierają  sobie  przysłowie,  które 
następnie muszą zaszyfrować. Szyfrowanie polega na usunięciu ze zdania samogłosek – zostają 
same  spółgłoski.  Tak  zaszyfrowanym  tekstem  drużyny  wymieniają  się  i  próbują  odgadnąć,
co napisała ekipa przeciwna. Odszyfrowane zdanie muszą zapisać. Kto pierwszy (poprawnie), ten 
zwycięża. Zamiast przysłów mogą być inne powszechnie znane zdania, np. refreny piosenek czy 
fragmenty wierszy, a nawet w prostej wersji pojedyncze wyrazy. Przykładowo: „W marcu jak  
w garncu”, po szyfrowaniu: „W mrc jk w grnc”. Prawda, że całkiem trudne?

 Wyrazowe związki
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Potrzebna jest jedna kartka wspólna i po jednej dla każdego gracza. Na własnych kartkach, każdy 
zapisuje  10  wyrazów  –  dowolnych  rzeczowników,  nie  pokazując  ich  pozostałym.  Osoba 
rozpoczynająca grę wybiera jeden wyraz ze swojej kartki i zapisuje go na wspólnej kartce. Kolejny 
gracz musi dobrać któryś z wyrazów ze swojej kartki, do wyrazu zapisanego przez poprzednika, tak 
aby stworzyć istniejący w języku związek wyrazowy. np. góra + buty = góralskie buty, ptak + radio 
= ptasie radio, kot + muzyka = kocia muzyka. Jeśli się uda, to gracz zapisuje wyraz na wspólnej  
kartce,  a  ze  swojej  go  skreśla,  po  czym  wybiera  kolejny  wyraz  ze  swojej  kartki  i  zapisuje
go na wspólnej. Jeśli nie ma możliwości (lub pomysłu) na dobranie wyrazu, to gracz opuszcza 
kolejkę,  a  zgaduje kolejny gracz.  Wygrywa ten,  kto wykreśli  wszystkie  wyrazy lub też ma ich 
najmniej ze wszystkich.
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 Brukselskie koronki
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego, dodatkowo kredki lub pisaki do kolorowania
Zabawa w domu

Na kartce rysuje się od 5 do 10 krzyżyków lub plusów. Każda końcówka krzyżyka,  może być 
początkiem lub końcem linii. Zabawa polega na tym, aby od końcówki do końcówki rysować linie, 
ale tak, aby nie przecinały się z już narysowanymi. Dodatkowo, na każdej narysowanej linii robimy 
małą kreskę, która daje kolejne możliwości łączenia. Przegrywa ten, kto nie może już wykonać 
ruchu.  Rozwinięciem  zabawy  jest  takie  pokolorowanie  rysunku,  aby  takie  same  kolory  nie 
sąsiadowały ze sobą.

 Odrysowywanie dłoni i stóp
Ilość osób: rodzic + dziecko lub dzieci
Potrzebne: papier i ołówek, kredki lub pisaki do kolorowania
Zabawa w domu

Młodszym dzieciom dużo radości sprawia odrysowywanie dłoni i stóp, tak własnych, jak i mamy
i taty. Można je później pokolorować, dorysować paznokcie, zegarek, pierścionek itp.

 Papierowe dziecko
Ilość osób: rodzic + dziecko lub dzieci
Potrzebne: wielki arkusz papieru i ołówek, farby, kredki lub pisaki do kolorowania
Zabawa w domu

Papier powinien być tak duży jak dziecko. Można skleić taśmą klejącą kilka mniejszych arkuszy, 
wykorzystać  odwrotne  strony  dużych  ściennych  kalendarzy,  papier  pakowy,  pozostałości
po  tapetowaniu  lub  po  prostu  duży  biały  arkusz.  Dziecko  kładzie  się  na  papierze  leżącym
na  podłodze,  a  rodzic  odrysowuje  jego  kształt.  Potem  można  ubrać  –  pokolorować  postać, 
dorysować oczy, usta itd. Na koniec można wyciąć całą postać. Jeśli macie bardzo dużo papieru, 
to możecie zrobić całą rodzinę.

 Wieżowiec
Ilość osób: rodzic + dziecko lub dzieci
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Kartkę  ustawiamy  pionowo,  bo  będziemy  rysować  wieżowiec.  Najpierw  rodzic  rysuje  parter
z  okienkiem  i  postacią  i  mówi,  kto  tam  mieszka,  np.  „Tu  mieszka  pani  Ania,  która  pracuje
w kwiaciarni,  lubi kwiatki i dzieci”.  Potem dzieci rysują kolejne piętro i mieszkańca,  o którym 
muszą coś opowiedzieć. Rysujemy tak długo, dopóki jest o czym mówić. W razie potrzeby można 
doklejać kartki, aby powstał wielki wieżowiec. 
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 Ulubione zwierzątko lub postać
Ilość osób: rodzic + dziecko
Potrzebne: papier i coś do pisania
Zabawa w domu

Dziecko mówi, jakie zwierzątko lub postać z bajki lubi najbardziej. Rodzic rysuje je na kartce,
a  potem  razem  wymyślają  historyjkę  -  bajeczkę  o  przygodach  ulubieńca.  Można  na  zmianę 
dorysowywać kolejne elementy lub postacie, które spotyka bohater podczas swoich przygód.

 Co jest w kopercie?
Ilość osób: 2, także rodzic + dziecko
Potrzebne: koperta, najlepiej słabo przepuszczająca światło, nożyczki lub nożyk, papier i coś 

do rysowania
Zabawa w domu

Najpierw przygotowujemy kopertę, wycinając w niej kilka otworów – jakie i ile, wedle uznania.  
Potrzebne będą także kartki takiej wielkości, aby zmieściły się do koperty. Jedna osoba (np. rodzic) 
rysuje w ukryciu np. zwierzątko czy samochód i wkłada do koperty. Dziecko stara się odgadnąć
na podstawie tego, co widać przez dziurki, co jest na rysunku. 

 Krzyżóweczka
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier w kratkę i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Jedna  osoba  wymyśla  długi  wyraz  i  zapisuje  poziomo  lub  pionowo  na  kartce,  każdą  literkę
w osobnej kratce. Druga dopisuje wyrazy, rozpoczynające się na litery z długiego wyrazu. Można 
ustalić, że dobieramy tylko np. wyrazy 3-literowe lub z jakiejś kategorii. Można grać jednocześnie 
– wszyscy gracze  zapisują  wyraz  i  dobierają  do niego pasujące,  a  wygrywa ten,  kto  pierwszy 
skończy. W tej wersji można liczyć punkty, np. po jednym za każdy wyraz. 

 Telegramy 
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego, stoper/minutnik/zegarek/klepsydra 
Zabawa w domu

Wymyśla się lub losuje (palcem, z zamkniętymi oczami) np. z gazety czy książki,  jakiś wyraz.
Im dłuższy, tym trudniej. Każdy gracz zapisuje sobie ten wyraz na górze kartki. Kiedy wszyscy
są gotowi, odliczamy czas, np. 5 minut. Zabawa polega na napisaniu telegramu z poszczególnych 
liter wyrazu zapisanego na kartce. Przykładowo: TELEWIZOR = Trzecia Edycja Letniej Epopei 
Wywołała  Intrygujące  Znikanie  Otumanionych Rabusiów. Nie ma wygranych i przegranych, jest 
natomiast kupa śmiechu przy czytaniu telegramów! 
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 Z góry na dół i pomiędzy
Ilość osób: 2
Potrzebne: papier w kratkę i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Na początku trzeba wymyślić jakieś słowo, najlepiej  długie, po czym zapisać je pionowo litera
po literze, po lewej stronie kartki, a następnie po prawej stronie tak samo, ale od końca. Zabawa 
polega na dopasowywaniu słów, które rozpoczynają się i kończą na odpowiednie litery w wierszu. 
Słowa u jednego gracza nie mogą się powtarzać, ale mogą mieć różną ilość liter. Kiedy pierwsza 
osoba dobrała wszystkie wyrazy, reszta przerywa pisanie i liczy punkty. Za każde poprawne słowo 
dostaje się 1 punkt. Inna wersja punktacji – po zakończeniu pisania każdy gracz czyta kolejno swoje 
wyrazy i jeśli inny z graczy też napisał taki wyraz, to oboje go wykreślają. Za każdy niewykreślony 
dostaje się 1 punkt. Wygrywa oczywiście ten, kto ma najwięcej punktów. Dla utrudnienia można się 
umówić, żeby wyrazy były z wybranej kategorii, np. tylko rzeczowniki lub tylko czasowniki, lub 
tylko miasta itp.

K rawcow A
U nicestwien I
C y g a N
H H
N C
I U
A K

 Sałatka słowna
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: gazeta, pisak, najlepiej tzw. marker., papier i coś do pisania dla każdego, może się 

przydać zegarek/stoper/minutnik/klepsydra
Zabawa w domu

Przede wszystkim potrzebna będzie gazeta. Dobrze, gdy gazeta ma dużo tekstu, a mało obrazków. 
Jedna osoba zamyka oczy i  na ślepo zaznacza markerem w gazecie  np.  6 kropek, losując tym 
samym wyrazy. Każdy zapisuje sobie wyrazy na kartce, a następnie stara się ułożyć z nich zdanie 
czy historyjkę. Trzeba wykorzystać wszystkie wylosowane wyrazy. Przed rozpoczęciem gry warto 
ustalić, czy budując zdania, wyrazy można powtarzać i czy można dodatkowo używać w zdaniu 
spójników „i”, „a”, mimo że nie były wylosowane, itd. Ten, kto pierwszy skończy, odlicza powoli 
do 10, dając innym trochę czasu na dokończenie lub też kończymy pisanie po określonym czasie, 
np. 3 minut. Każdy odczytuje swoje zdanie, które musi być złożone ze wszystkich wylosowanych 
wyrazów – tylko takie się liczą. Uczestnicy wybierają ich zdaniem najfajniejsze zdanie i ten, który 
jest jego autorem, losuje wyrazy w kolejnej turze. 
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 Transformacja słowna
Ilość osób: 1 lub więcej
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego, ewentualnie 

zegarek/stoper/minutnik/klepsydra
Zabawa w domu

Gra  polega  na  przekształcaniu  jednego  wyrazu  w  drugi,  z  zachowaniem specyficznych  zasad. 
Prowadzący  podaje  graczom  dwa  wyrazy  o  tej  samej  liczbie  liter.  Gracze  zapisują  wyrazy
na  kartkach,  jeden u  góry,  a  drugi  na  dole,  zostawiając  miejsce  między nimi,  na  zapisywanie 
transformacji. Zasady transformacji: w każdym ruchu można zamienić tylko jedną literę, a nowo 
powstały  wyraz  musi  być  poprawny.  Najlepiej  zaczynać  od  krótkich  wyrazów,  3-literowych,
a później wybierać coraz dłuższe. Przykład: zamieniamy KOT na RAK oraz KORA na RYBA: 

Można bawić się w to samemu.

 Zabawa w zapamiętywanie
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Jeden  z  graczy  zapisuje  na  kartce  10  słów,  po  czym  powoli  (im  szybciej,  tym  trudniej)
je  wypowiada.  Kiedy  skończy,  zadaniem  pozostałych  graczy  jest  zapisanie  wszystkich 
zapamiętanych słów. Za każde poprawnie zapamiętane słowo otrzymuje się 1 punkt. 

Rozdział II. Zabawy literowo – wyrazowe, mówione.

 Głuchy telefon
Ilość osób: im więcej, tym lepiej, a 4-5 osób, to chyba minimum
Zabawa w domu

Dzieci  siadają na podłodze w kręgu. Pierwsze dziecko wymyśla słowo lub zdanie,  które mówi 
szeptem do  ucha  dziecku  obok,  a  ono  przekazuje  informację  cichutko  dalej,  tak  aby  inni  nie 
usłyszeli. Ostatnia osoba wypowiada zdanie na głos. Ciekawe, czy będzie ono takie jak oryginał? 
Najweselej  jest  oczywiście,  jeśli  jest  poprzekręcane.  Im dłuższa droga informacji,  tym większe 
prawdopodobieństwo przekręcenia,  dlatego zabawa najweselsza jest  w większej  grupie.  Kolejną 
rundę zaczyna następne dziecko. Zamiast w kręgu można siedzieć obok siebie na ławeczce czy 
kanapie, wtedy przed kolejną rundą ostatnie dziecko idzie na początek lub pierwsze na koniec. 
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 Zgadnij, co mam na myśli!
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: przydaje się zegarek/stoper/minutnik/klepsydra
Zabawa w domu

Jeden z graczy wybiera sobie przedmiot z pokoju, np. wazon, po czy mówi, na jaką literę zaczyna 
się to,  co ma na myśli:  "To, co mam na myśli,  zaczyna się na literę W".  Inni odgadują, o jaki 
przedmiot chodzi. Jeśli nie zgadną w ciągu np. 3 minut, osoba podaje drugą literę tego słowa itd.  
Zabawa kończy się, kiedy słowo zostanie odgadnięte. Wtedy zaczyna kolejna osoba.

 Zgadnij, co mam na myśli! – wersja 2, trochę trudniejsza
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: przydaje się zegarek/stoper/minutnik/klepsydra (w wersji na czas)
Zabawa w domu

Zabawa podobna do poprzedniej,  ale  zasady trochę  inne.  Gracz,  który zaczyna,  wybiera  sobie
w myślach przedmiot (nie musi być z otoczenia, może być to cokolwiek istniejącego). Pozostali 
gracze  kolejno  zadają  pytania,  np.  „Czy  to  jest  żywe?”,  „Czy  to  się  porusza?”,  „Czy  to  jest  
czerwone?”.  Rozgrywający  może  odpowiadać  tylko  TAK  lub  NIE,  więc  pytanie:  „Jaki  to  ma 
kolor?” jest niewłaściwe. Drogą kolejnych pytań dochodzi się do rozwiązania. Ten, kto odgadnie, 
dostaje punkt i staje się rozgrywającym. Można grać do skutku, można na czas lub można określić 
limit pytań, np. 20. 

 Zgadnij, co mam na myśli! – wersja 3
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu

Tak jak w poprzednich wersjach, najpierw wybieramy słowo (rzecz), które będzie trzeba odgadnąć. 
W tej  wersji  to  prowadzący  opisuje  zgadywaną  rzecz,  np.  „Co  to  jest?  Jest  wysokie  i  rośnie
w lesie”, odpowiedź: „Drzewo”. Po odgadnięciu następuje zamiana ról. Ze względu na prostotę, 
zabawa nadaje się dla młodszych dzieci, które chętnie zgadują, ale też i zadają pytania. Jest to też 
dobra propozycja na umilenie podróży. Można wtedy pytać o to, co widać za oknem albo wewnątrz 
pojazdu. 

 Literowe domino
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: w wersji pisanej, papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu.

Jedna osoba wypowiada dowolny wyraz (rzeczownik), a druga ma za zadanie powiedzieć wyraz 
zaczynający się na literę, na którą kończył się ostatnio powiedziany, np. słońcE-EkraN-Noc. Można 
także grać na papierze, dokładnie w ten sam sposób. 
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 Alfa i omega
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: w wersji pisanej, papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Gra jest  odmianą literowego domina.  Gracze wybierają  kategorię,  np.  państwa,  miasta,  rośliny, 
zwierzęta, owady itp. Rozpoczynający grę wymienia jeden wyraz z wybranej kategorii, następna 
osoba dobiera wyraz z tej samej kategorii, ale tak, aby zaczynał się na literę, na jaką skończył się 
poprzedni wyraz. Słowa nie mogą się powtarzać. Można wprowadzić limit czasu na odpowiedź, np. 
5-10 sekund, a gracz, który w tym czasie nie poda wyrazu lub poda niepoprawny, wypada z danej 
rundy. W tym wariancie zwycięża ten, kto najdłużej pozostaje w grze. 

 Co się zaczyna na...
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu

Zabawa  podobna  do  literowego  domina,  ale  łatwiejsza.  Dobra  do  zabawy  rodzica  z  małym 
dzieckiem –  rodzic  wybiera  lub  losuje  literkę,  a  dziecko  musi  podać  wyraz,  który  się  na  nią 
zaczyna. Można zagrać ciut alternatywnie i wtedy zamiast wyrazów istniejących w języku, trzeba 
podać kompletnie zmyślone – będzie zabawnie. 

 Poznaj moje imię
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu

Zabawa dobra do poznawania imion innych dzieci  w grupie.  Pierwsze dziecko i  kolejne,  mają
za zadanie powiedzieć swoje imię i np. zwierzę zaczynające się na tę samą literę, np. Zuzanna – 
zebra. Jak minie kolejka ze zwierzętami, to można wybrać inną kategorię, np. państwa, miasta itd. 

 Pomidor
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu

Tradycyjna  zabawa  w  rozśmieszanie.  Osoba  prowadząca  (rodzic,  dziecko)  zadaje  kolejno 
pozostałym uczestnikom pytania, na które jest tylko jedna odpowiedź: POMIDOR! Pytania mogą 
być różne i różniste, ale mają na celu rozśmieszenie odpowiadającego, np. „Twoja buzia jest jak..”  
- „Pomidor!”. Jeśli odpowiadający się zaśmieje, to oddaje fant, np. kapeć czy skarpetkę. Na koniec 
fanty  trzeba  „wykupić”  poprzez  wykonanie  zadania,  np.  skoczyć  10  razy  na  jednej  nodze, 
zaśpiewać  piosenkę,  powiedzieć  wierszyk  itp.  Zamiast  „pomidor”  można  mówić  „dziadka 
kalesony”.
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 Nadrzędny–podrzędny lub System–podsystem
Ilość osób: rodzic + 1 lub więcej
Zabawa w domu

Idea zabawy może być początkowo dla dzieci niezrozumiała, warto wtedy, żeby najpierw zagrali
ze sobą rodzice, a dzieci powinny szybko załapać, o co chodzi. Jedna osoba mówi lub wskazuje
na coś, a druga dobiera do tego wyraz opisujący składnik podrzędny do rzeczy wymienionej przez 
pierwszego. Np. stół – noga od stołu, samochód – koło, dom – okno. Można się bawić tak, aby 
wyrazów podrzędnych wypowiedzieć jak najwięcej.  Można się  bawić  odwrotnie,  czyli:  okno – 
dom, itp. 

 Rozwijanie tematu
Ilość osób: rodzic + 1 lub więcej
Zabawa w domu

Rodzic wypowiada jakąś postać, np.: kolejarz. Dzieci odpowiadają po kolei,  czym ta postać się 
zajmuje: sprawdza bilety, kieruje pociągiem itd. Dalej można rozwijać: Jak się ubiera? Czy jego 
zajęcie  jest  potrzebne i  co nam daje? Dzieci fajnie  rozwijają.  Warto posłuchać,  co odpowiedzą
na pytanie, co robi mama albo tata. Można się dowiedzieć, jak to wygląda z dziecięcego punktu 
widzenia. 

 Rymowanie
Ilość osób: 2 lub więcej, np. rodzic + dziecko/dzieci
Zabawa w domu

Proste i lubiane przez dzieci. Rodzic mówi słowo, a dziecko dobiera do niego rym, np. droga -  
stonoga, główka – żarówka itd.

 Skojarzenia
Ilość osób: rodzic + dziecko/dzieci
Potrzebne: opcjonalnie kartka i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Rodzic mówi wyraz – postać, rzecz, czynność, a dzieci mówią, co się im kojarzy z tym wyrazem – 
jak najwięcej słów. Można pisać słowa na kartce – kto więcej. Np. pomidor – czerwony, słony, lato,  
ogródek itd. 
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 Skojarzenia 2
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: w wersji pisanej, papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Rozgrywający wypowiada dowolne słowo, a kolejna osoba wypowiada wyraz, który kojarzy się jej 
z wyrazem poprzednio wypowiedzianym. Następny w kolejce kojarzy słowa zawsze do ostatnio 
wypowiedzianego wyrazu i tak w kółko. Słowa nie mogą się powtarzać. Jeśli ktoś nie odpowie 
odpowiednio szybko lub  odpowie  niepoprawnie,  odpada.  Wygrywa ten,  kto najdłużej  pozostaje
w grze. Przykładowo: ryba – wędka – wędkarz – jezioro – łódka – wiosło – drewno – las itd.

 Skojarzenia liczbowe
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: w wersji pisanej, papier i coś do pisania dla każdego
Zabawa w domu

Rozpoczynający wypowiada liczbę z określonego zakresu, np. 1-12 i wszyscy gracze starają się 
szybko powiedzieć lub zapisać skojarzenia związane z tą liczbą. Przykładowo, jeżeli wywołano 
cyfrę  siedem,  gracz  może  powiedzieć  „tydzień”  albo  „siedmiu  wspaniałych”  itp.  W  wersji 
mówionej punkt dostaje ten, kto pierwszy powie poprawne skojarzenie. W wersji pisanej można 
grać na zasadzie,  że punkt dostaje ten, kto w określonym czasie napisze najwięcej poprawnych 
skojarzeń. Skojarzeń nie wolno powtarzać w kolejnych turach. 

 Zgadywanie niemych słów
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu

Jedna osoba wypowiada słowa, nie wydając dźwięków – tylko rusza ustami, pozostali uczestnicy 
zabawy zgadują słowo. Można ograniczyć zasób słów do wybranych kategorii, np. tylko miasta. 
Można także bawić się w zgadywanie całych zdań. Kto zgadnie, zamienia się z „niemową”. 

 Prawda czy fałsz
Ilość osób: rodzic + dziecko / dzieci
Zabawa w domu

Rodzic pyta, a dziecko odpowiada tylko „tak” albo „nie”. Na przykład: "Piesek szczeka, prawda?",  
"Tak!",  "Koza  robi  muuu...,  prawda?",  "Niee!  Koza  robi  meee!",  itd.  Najwięcej  zabawy  jest 
oczywiście przy pytaniach nieprawdziwych i niepoważnych. 
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Rozdział III. Zabawy ruchowe

 Robimy kółeczko
Przydatna  umiejętność  –  wiele  zabaw  dzieje  się  w  kółeczku.  Jak  szybko  i  skutecznie  zrobić
z dziećmi kółeczko? Oczywiście, zabawą!

Wszyscy śpiewają:

Robimy kółeczko,
okrągłe jajeczko – śpiewając, ustawiamy się w kółeczko
tupiemy 
klaszczemy 
i stoimy już! – i kółeczko gotowe.

 Wieszanie prania
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: sznurek, chusteczki
Zabawa w domu

Między krzesłami  rozciągamy sznurek,  a  pod nim rozkładamy chustki,  ściereczki,  szmatki  itp. 
Uczestnicy  zabawy  siedząc  lub  leżąc,  starają  się  palcami  stóp  schwycić  „pranie”  i  zawiesić
na sznurku. Raz jedną nogą, raz drugą.
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 Połowy stopami
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: krzesło, miska lub miski i kredki
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci  siedząc  na krześle,  palcami  stóp wyławiają  kredki  z  podłogi  i  wkładają  do miski,  bądź 
przekładają je z jednej miski do drugiej, konkurując, kto zrobi to jako pierwszy. 

 Taniec na gazecie
Ilość osób: 1 para lub więcej
Potrzebne: duża gazeta
Zabawa w domu

Uczestnicy  w  parach  tańczą  na  rozłożonej  gazecie.  Nie  można  postawić  stopy  na  podłodze.
Co pewien czas gazetę składamy na pół, tym samym zmniejszając powierzchnię do tańca. Para, 
która dotknie stopą podłogi, odpada. Wygrywa para, która najdłużej tańczy na gazecie. 

 Ciuciubabka 1
Ilość osób: 3 to absolutne minimum, ale im więcej, tym lepiej
Potrzebne: chusta lub szalik do zawiązania oczu
Zabawa w dużym pomieszczeniu lub na dworze

Jednej  osobie,  która zostaje  Ciuciubabką,  zawiązujemy oczy chustą  lub szalikiem. Teraz reszta 
dzieci  rozkręca  Ciuciubabkę  mówiąc:  „Ciuciubabko,  kręć  się,  kręć!”  Po  tych  słowach  dzieci 
rozbiegają się, uciekając przed Ciuciubabką, która usiłuje je złapać. Ciuciubabka z zawiązanymi 
oczami i  wyciągniętymi rękoma stara się kogoś złapać,  a dzieci biegają,  dotykają Ciuciubabkę, 
klaszczą, wołają „Tutaj!” i uciekają. Osoba, która zostanie złapana przez Ciuciubabkę, sama nią 
zostaje. Inna wersja wierszyka rozpoczynającego zabawę:

– Ciuciubabko, na czym stoisz?
– Na beczce!
– A co jest w tej beczce?
– Kwas!
– To łap nas!

 Ciuciubabka 2 - dziesięć kroków
Ilość osób: 3 to absolutne minimum, ale im więcej, tym lepiej
Potrzebne: chusta lub szalik do zawiązania oczu
Zabawa w dużym pomieszczeniu lub na dworze

Odmiana zabawy na mniejsze powierzchnie. Uczestnicy gry ustawiają się w dużym kręgu i stoją 
nieruchomo i cicho. Ciuciubabka, oczywiście z zawiązanymi oczami, staje pośrodku i wyciągając 
przed siebie ręce idzie w jednym z kierunków dziesięć kroków lub mniej, zależnie od wielkości 
kręgu i ilości dzieci. Jeśli uda się jej dotknąć któregoś z uczestników zabawy, to ta osoba zostaje 
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nową Ciuciubabką. Jeśli  nie,  to idzie kolejne 10 kroków w dowolnym kierunku,  aż do skutku. 
Reszta, jeśli nie chce być złapana, musi stać cichutko. 

 Ciuciubabka 3 - z dzwoneczkiem
Ilość osób: 2 + pomocnik
Potrzebne: chusta lub szalik do zawiązania oczu, 2 dzwonki
Zabawa w dużym pomieszczeniu lub na dworze

Pomocnik  zawiązuje  obojgu  dzieciom  oczy,  a  do  paska  czy  szlufki  w  spodniach  przyczepia 
każdemu dzwoneczek  lub  jakieś  brzękadełko  –  ważne,  aby wydawało  dźwięk  przy chodzeniu. 
Rozstawiamy dzieci w pewnej odległości od siebie i rozkręcamy. Zabawa polega na znalezieniu 
siebie na wzajem na podstawie słyszanych dźwięków. 

 W chowanego
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa raczej na dworze, ewentualnie w domu

Zabawa,  którą niby wszyscy znają,  jest  fajna i  prosta,  a dzieci  ją uwielbiają.  Ma jednak swoje 
zasady i zawołania, które warto opisać.

Jedno dziecko szuka, a reszta chowa się. Szukający odwraca się do ściany czy drzewa, zasłania 
oczy i  mówi:  "Pałka,  zapałka,  dwa kije,  kto się nie  schowa, ten kryje.",  po czym liczy głośno
i niezbyt szybko od 1 do 10, a na koniec mówi głośno „Szukam!”. W czasie liczenia inne dzieci 
chowają się. Szukający szuka schowanych, a jeśli kogoś zauważy, to woła np. „Ania za drzewem!”
i  oboje  biegną  do  miejsca  skąd  zaczęły  się  poszukiwania.  Jeśli  pierwszy dobiegnie  szukający,
to mówi „Zaklepany!”, a jeśli pierwszy dobiegnie ten, kto został znaleziony, to woła „Zamawiam!” 
albo „Raz, dwa, trzy, za siebie!”. Zwycięża ten, kto jako ostatni zostaje znaleziony. Inna wersja 
rozpoczynania wyliczanki: „Anka, skakanka, dwa barany, kto się nie schowa, ten zaklepany!” 

 W chowanego z latarkami
Ilość osób: grupa
Potrzebne: latarka, ciemności i odpowiedni teren
Zabawa w domu lub na dworze

Zabawa dla odważnych, którzy nie boją się ciemności. Może się też przyczynić do pozbycia się 
lęku  przed  ciemnością,  właśnie  przez  zabawę.  Zasady  podobne  jak  w  normalnej  zabawie
w chowanego.  Ten,  kto  będzie szukał,  dostaje  latarkę,  zamyka oczy i  liczy.  Reszta  się  chowa,
po  czym  ktoś  (najlepiej  rodzic,  który  się  nie  chowa)  gasi  światło.  Szukanie  odbywa  się
w całkowitych ciemnościach, jedynie szukający przyświeca latarką. Nie ma oczywiście biegania
i zaklepywania, bo można by się przewrócić po ciemku. Tu szczególnych emocji zabawie nadają
po prostu ciemności. 
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 Powódź
Ilość osób: grupa
Potrzebne: odpowiedni teren, np. las, park
Zabawa na dworze

Dzieci biegają po terenie. Nagle pada hasło „Powódź!” i wszyscy muszą znaleźć sobie schronienie 
na czymkolwiek, co znajduje się powyżej powierzchni ziemi – można wejść na pieniek, na drzewo, 
na kamień, zawisnąć na gałęzi itp. Na hasło „Woda opadła” wszyscy dalej biegają, i tak w kółko. 

 Kółko graniaste 
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa w pomieszczeniu lub na łące

Dzieci robią kółeczko, trzymając się za ręce. Chodzą dookoła powtarzając słowa:

„Kółko graniaste czworokanciaste/czterokanciaste,
kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało,
a my wszyscy BĘC!”

Na „BĘC” wszystkie dzieci przewracają się na podłogę i jest dużo śmiechu. 

 Mamo, mamo, ile kroków mam do ciebie zrobić?
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa raczej na dworze

Rysujemy kreski (np. patykiem na ziemi albo kredą na asfalcie) start i metę, oddalone od siebie
o jakieś 10-15m. „Mama” stoi na mecie, a reszta uczestników na starcie. Dzieci pytają: „Mamo 
mamo, ile kroków do ciebie?”, w innej wersji ”... ile kroków do domu?” lub „... ile kroków mam
do ciebie  zrobić?”.  "Mama"  zaś  odpowiada:  np.  „2  tip-topy  (długość  buta),  3  żabki,  1  obrót,
2 słoniowe (duże kroki)” w wybranej ilości i kombinacji. Zależnie od przyjętych zasad, zadanie jest 
to samo dla wszystkich (wszyscy robią np. 2 tip-topy) lub też każde z dzieci może mieć inną liczbę 
i kombinację kroków (mniej sprawiedliwe). Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze na metę. 

 Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!
Ilość osób: minimum 3, ale im więcej, tym lepiej
Zabawa raczej na dworze

Dzieci  i  Baba  Jaga  (wybrana  osoba)  stają  w  sporej  odległości  od  siebie,  na  przykład  na  obu 
krańcach boiska czy podwórka. Zadanie polega na dotarciu do Baby Jagi. Baba Jaga odwraca się 
tyłem do reszty i mówi „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!” i odwraca się przodem. Kiedy Baba 
Jaga nie patrzy, to dzieci biegną do niej. Kiedy patrzy, to muszą stać nieruchomo w takiej pozycji,  
w jakiej się znalazły.  Baba Jaga pilnuje, czy ktoś się poruszył i jeśli tak, to odsyła go na start.
Po chwili znów się odwraca i zabawa toczy się dalej. Ten, kto dotrze do Baby Jagi, sam nią zostaje. 
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 Figury
Ilość osób: minimum 2, ale im więcej, tym lepiej
Zabawa w domu lub na dworze

Wybrane dziecko stoi odwrócone tyłem do reszty, która sobie pląsa i tańczy robiąc rozmaite figury. 
Wybraniec  woła:  "Figury,  figury  zmieniajcie  się."  i  odwraca  się.  Pozostałe  dzieci  zastygają
w bezruchu.  Teraz dwie wersje zakończenia:  1.  Wybraniec wybiera najciekawszą jego zdaniem 
figurę i to dziecko go zastępuje. 2. Wybraniec czeka chwilę i jeśli ktoś się poruszył, to odpada.
Po kilku turach zostaje jedna osoba, która staje się wybrańcem.

 Wyścigi żabich par
Ilość osób: przynajmniej 2 pary
Zabawa raczej na dworze

Dzieci  dobierają  się  w  pary  według  wzrostu  i  stają  do  siebie  tyłem,  dotykając  się  plecami. 
Następnie kucają i łapią się pod ręce. Pary żabek starają się skokami dotrzeć do mety. Ponieważ
to dosyć trudne, to dobrze, jeśli meta jest blisko.

 Wyścigi z taczkami
Ilość osób: 1 para lub więcej
Zabawa w domu

Dziecko-taczka  kładzie  się  na  podłodze,  drugie  chwyta  je  za  kostki  i  podnosi.  Dziecko-taczka 
chodzi na rękach. Można się bawić z rodzicami, można urządzać wyścigi. 

 Stonoga
Ilość osób: przynajmniej 2
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci idą na czworakach, ale tak, że kolejne trzyma poprzednika rękoma za łydki. Im stonoga 
dłuższa, tym więcej zabawy!

 Stonoga – inna wersja
Ilość osób: przynajmniej 3
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci  ustawiają  się  gęsiego,  trzymając  poprzednika  za  biodra.  Stonoga  idzie  na  szeroko 
rozstawionych nogach, kołysząc się na boki, przy tym podśpiewując rytmicznie w takt kroków:

Idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga
Każda inna jej noga, jej noga, BĘC!

Na „BĘC” wszyscy stają  z  szeroko  rozstawionymi  nogami,  tworząc  tunel,  a  ostatni  uczestnik 
przechodzi lub przeczołguje się tunelem na początek i staje się głową stonogi, po czym sytuacja się 
powtarza.
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 Przeprawa przez strumień
Ilość osób: 2 i więcej
Zabawa na dworze

Na  ziemi  rysujemy  patykiem  dwie  długie  kreski,  które  będą  od  teraz  brzegami  szerokiego, 
niebezpiecznego, rwącego górskiego potoku. Na potoku rysujemy  niewielkie kółka - „kamienie”. 
Zabawa polega na dotarciu z jednego brzegu na drugi, przeskakując po kamieniach, oczywiście tak, 
aby nie wpaść do wody.

 Kto bardziej zwinny?
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: jakiś przedmiot, np. drewniany klocek, linijka
Zabawa w domu lub na dworze

Przed  zabawą  przydaje  się  rozgrzewka  –  wystarczy  kilkanaście  skłonów  na  prostych  nogach.
Po rozgrzewce dzieci siadają z wyprostowanymi nogami na podłodze i trzymając oburącz klocek 
robią skłony, starając się położyć klocek jak najdalej od swoich stóp. Nie można rzucać, bo byłoby
to nieuczciwe. Każdy ma trzy próby, z których wybieramy najlepszy wynik. 

 Słońce świeci, deszczyk pada
Ilość osób: 2 i więcej
Zabawa w domu

Na hasło  „Słońce świeci!” dzieci biegają swobodnie po pokoju, podskakują – jakby się cieszyły
z ładnej pogody. Nagle pada hasło „Deszcz pada!” i wszystkie dzieci podbiegają do ściany i stoją 
prosto mocno przylegając do niej całym ciałem, jakby chciały się schować przed deszczem pod 
maleńkim daszkiem. Potem znów wychodzi słońce.

 Gra w ślepego dziadka (dziada)
Ilość osób: więcej niż 3
Potrzebne: trzepak
Zabawa na dworze

Jedno  z  dzieci  zostaje  ślepym dziadkiem.  Reszta  dzieci  wchodzi  na  trzepak  bądź  na  podobną 
konstrukcję. Ślepy dziadek odwraca się tyłem i liczy do 10, a dzieci wspinają się na trzepak. Ślepy 
dziadek z zamkniętymi oczami, stara się złapać jakieś dziecko na trzepaku i po dotyku buta czy 
nogi musi odgadnąć, kogo złapał. Jeśli odgadnie, to zamieniają się miejscami.
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 Gra w ślepego dziadka 2
Ilość osób: więcej niż 3
Potrzebne: szalik lub chustka do zawiązania oczu
Zabawa na dworze

Dzieci stoją w kółeczku, zaś wybrane – ślepy dziadek – z zawiązanymi oczami, pośrodku. Ślepy 
dziadek robi kilka obrotów i podchodzi do jakiegoś dziecka, starając się rozpoznać dotykiem, kto
to jest. Jeśli rozpozna, zamieniają się. 

 Bieg z przeszkodami
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: rozmaitości
Zabawa w domu

Z rozmaitych przedmiotów domowych układamy tor przeszkód, na przykład krzesło czy koc, pod 
którym trzeba się przeczołgać, stołek, który trzeba obiec, linę z szalika, po której trzeba przejść itp. 
Zabawę  można  połączyć  z  wykonywaniem zadań  –  po  drodze  rozkładamy zapisane  karteczki
z zadaniami dobranymi do wieku, logicznymi lub ruchowymi, np. Zrób 5 przysiadów. 

 Wyścigi pająków
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu

Zawodnicy stają na czworakach w sposób odwrócony, czyli brzuchem do góry (jakby robili mostek) 
i w tej pozycji muszą pokonać dystans do mety. Dla urozmaicenia można iść raz głową do przodu,
a raz nogami do przodu, a nawet bokiem. Dodatkowo można na brzuchu położyć piłkę czy balonik, 
które trzeba przenieść tak, aby nie spadły. To trudne!

 Piłeczka - łyżeczka
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: łyżeczki, piłki pingpongowe lub jajka ugotowane na twardo
Zabawa w domu lub na dworze

Wyścigi na wesoło. Dzieci ścigają się od startu do mety, trzymając w ustach łyżeczkę, najlepiej 
plastikową, na której leży piłeczka pingpongowa lub np. jajko ugotowane na twardo. Wygrywa ten, 
który dojdzie pierwszy do mety i nie upuści piłki.
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 Wyścigi na trzech nogach
Ilość osób: 2 pary lub więcej par
Potrzebne: odpowiedni sznurek lub coś podobnego, do związania nóg
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci  dobierają  się  parami  i  stają  obok  siebie.  Każdej  parze  trzeba  sznurkiem związać  nogi, 
którymi się  stykają,  tak aby mogły się  poruszać jakby na trzech nogach.  Która para dobiegnie 
pierwsza do mety, to wygrywa. Wskazane miękkie podłoże ze względu na trudności z utrzymaniem 
równowagi w zespole podczas poruszania się.

 Wyścigi z wodą
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: przezroczyste plastikowe kubki, woda, opcjonalnie deseczki
Zabawa na dworze, ze względu na wodę

Zawodnicy ścigają się. Konkurencja polega na tym, kto pierwszy dotrze do mety, nie rozlewając 
wody z plastikowego przezroczystego kubeczka lub szklanki (plastikowe kubki są lepsze, bo się nie 
tłuką).  Kubki  można  trzymać  w dłoni  lub  postawione  na  dodatkowej  deseczce  (np.  kuchennej
do krojenia). Wersja z kubkami na desce jest trudniejsza. 

 Pokręcone wyścigi
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Zawodnicy biegną do mety, ale tak, że po określonej liczbie kroków (umawiamy się na np. 2, 3, 4 
kroki) w przód, biegacze obracają się i biegną taką samą ilość kroków tyłem i tak dalej. Wygrywa 
oczywiście ten, który pierwszy dotrze do mety.

 Wyścigi na czworaka
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Zawodnicy ścigają się na czworaka, ale dla urozmaicenia i utrudnienia, na nogi i ręce zakładają 
kapcie, buty lub gumowce.

 Wyścigi w duecie
Ilość osób: 2 pary lub więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Zawodnicy dobierają się w pary, odwracają do siebie plecami i schylają głęboko, tak aby złapać się 
za  ręce  między  nogami.  Takie  pokraczne  duety  biegną  do  mety.  Dla  urozmaicenia,  na  hasło 
„Obrót!” wydane przez  prowadzącego,  duet  musi  obrócić  się  podczas  biegu – ten  który biegł
do przodu, będzie biegł tyłem, a jeśli biegli bokiem, to zamieniają się stronami.
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 Wyścigi stonóg
Ilość osób: grupa
Zabawa w pomieszczeniu lub na dworze

Jak  w  zabawie  w  stonogę.  Uczestnicy  dobierają  się  w  równe  liczebnie  grupy  i  ścigają
na czworakach, ale tak, że kolejny zawodnik trzyma poprzednika rękoma za łydki. Pamiętajcie,
że im stonoga dłuższa, tym więcej zabawy! 

 Wyścigi (skoki) w workach
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: mocne worki, najlepiej tkane, ewentualnie dobre foliowe
Zabawa raczej na dworze

Zawodnicy wchodzą do worków np.  takich  jak do ziemniaków i  skacząc,  ścigają  się  do mety.
Do zabawy warto wybrać miękki teren, bo skacząc w worku łatwo się przewrócić. 

 Wyścigi zbieraczy
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: jaskrawe przedmioty, np. wycięte z papieru czerwone serca czy koła itp.
Zabawa na dworze

Zawodnicy  biegną  od  startu  do  mety,  ale  po  drodze  muszą  zebrać  wszystkie  przedmioty 
porozrzucane na swojej trasie. Wygrywa ten, kto dobiegł pierwszy do mety i zebrał wszystkie fanty. 
Zależnie od przyjętego rozwiązania, przedmioty mogą być dobrze widoczne (np. jaskrawe kolory) 
lub słabo widoczne i wtedy jest trudniej. Zawodnicy muszą wiedzieć, ile przedmiotów mają zebrać. 

 Wyścigi raków
Ilość osób: 2 lub więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Zawodnicy stają obok siebie na linii startu, w przysiadzie, zwróceni tyłem do mety i trzymają się  
rękami za kostki nóg. Ścigają się w takiej pozycji do mety, cały czas poruszając się tyłem jak raki.

 Pająk i muchy
Ilość osób: przynajmniej 3, im więcej tym lepiej
Zabawa w domu lub na dworze

Wybrany uczestnik zabawy zostaje pająkiem, a pozostali muchami. Dzieci-muchy swobodnie biegają 
(„latają”). Kiedy pająk krzyknie  „Pająk!”, muchy zastygają w bezruchu, a pająk wychodzi na łowy. 
Jeśli któraś mucha się poruszy, to zostaje pająkiem, a zabawa toczy się dalej. Pająk nie powinien łowić 
zbyt długo, aby gra się nie przedłużała. Trochę inna wersja jest taka, że pająk zabiera do sieci osoby,  
które się poruszyły i czekają tam do końca zabawy.
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 Chodzenie po linie
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: w domu - szaliki lub sznurki itp., na dworze – kreda do pisania po asfalcie
Zabawa w domu lub na dworze

To się tylko dorosłym wydaje, że do chodzenia po linie potrzebna jest owa lina. Ale lina może być 
rozłożonym na podłodze szalikiem czy wstążką. Może być narysowana na asfalcie albo patykiem 
na  ziemi  i  wcale  nie  musi  być  prosta!  Po  takiej  „linie”  można  chodzić  noga  za  nogą  albo
na czworakach, na palcach, na piętach, tyłem, bokiem… Oczywiście, trzeba uważać, aby nie spaść 
w przepaść!

 Hop i stop
Ilość osób: rodzic + 1 i więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci biegają, podskakują, tańczą – co im pasuje. W pewnym momencie rodzic woła:  "Stop!"
i wszyscy, jak zaczarowani, zastygają w bezruchu. Czar zdejmuje okrzyk:  "Hop!". Rodzic może 
brać bardziej czynny udział w zabawie i także sobie popląsać, a „Hop” i „Stop” można mówić
na zmianę z dziećmi. Zabawa wyrabia nawyk zatrzymania się na „Stop!”, który może się przydać, 
gdyby dziecko na przykład miało wybiec na ulicę. 

 Bocian i żaby / Lis i kury / Kot i myszki
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: patyczek
Zabawa na dworze

Rysujemy  na  ziemi  patykiem  kółka,  o  dwa  mniej  niż  jest  uczestników  zabawy  (włącznie
z bocianem). Te kółka to będą żabie domki.  Jeden z graczy zostaje bocianem, reszta biega lub 
skacze  (żaby)  swobodnie  między  kółkami.  Na  hasło  „Bocian!” żabki  starają  się  ukryć
w najbliższym domku.  Dla jednej  żabki  zabraknie jednak schronienia.  Wtedy zamienia się ona
z bocianem. Inna wersja jest taka, że rysujemy tyle kółek, ile jest biegających dzieci, a na hasło 
„Bocian!” bocian poluje na szukające domu żabki i łapie tę, która nie zdążyła się schronić. 

 Atomy - cząsteczki
Ilość osób: grupa
Zabawa w dużym pomieszczeniu lub na dworze

Z całej grupy dwoje dzieci podaje sobie ręce i goni pozostałe. Jeśli parze uda się dotknąć kogoś bez 
pary,  to  ten  gracz  przyłącza  się  do  pary  i  biegają  we  troje.  Jeśli  trójka  przyłączy  czwartego,
to rozpada się na dwie dwójki i każda dwójka goni pozostałych. Zabawa trwa tak długo, aż wszyscy 
utworzą dwu- lub trzyosobowe cząsteczki. 
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 Gąski, gąski, do domu!
Ilość osób: grupa
Zabawa w domu lub na dworze

Uczestnicy dzielą się rolami: 1 osoba zostaje pasterką, 1 osoba wilkiem, a reszta gąskami. Wilka
i pasterkę mogą grać rodzice. Gąski stoją w oddaleniu od pasterki, a między nimi wilk. Pasterka 
woła gąski.

Pasterka: Gąski, gąski, do domu!
Gąski: Boimy się!
Pasterka: Czego?
Gąski: Wilka złego!
Pasterka: A gdzie on jest?
Gąski: Pod płotem!
Pasterka: Co pije?
Gąski: Pomyje!
Pasterka: Co zajada?
Gąski: Kosteczki!
Pasterka: Hola, gąski, do mateczki!

I gąski biegną do pasterki, a wilk stara się jedną złapać. Złapana gąska staje się wilkiem.

Znam też inną wersję dialogu:

Pasterka: Gąski, gąski, do domu!
Gąski: Boimy się!
Pasterka: Czego?
Gąski: Wilka złego!
Pasterka: A gdzie on jest?
Gąski: Za górami za lasami!
Pasterka: Co robi?
Gąski:             Ostrzy zęby! (lub Ostrzy nóż!)
Pasterka: Na kogo?
Gąski:             Na nas!
Pasterka: Gąski, gąski, do domu!

 Uciekaj, myszko, do dziury
Ilość osób: grupa
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci tworzą krąg trzymając się za ręce. Poza okręgiem pozostaje dwoje dzieci – kot i myszka. Kot 
goni myszkę, która ucieka. Dzieci tworzące krąg, mogą podnosić ręce, otwierając w ten sposób 
bramę, z której może skorzystać myszka. Myszka w kole nie może się jednak czuć bezpiecznie,
bo  przez  bramę  dzieci  mogą  wpuścić  także  kota.  Wtedy  mysz  musi  szybko  szukać  bramy
do  ucieczki.  Dzieci  w  kole  cały  czas  otwierają  i  zamykają  bramy i  zabawa  toczy  się  bardzo 
dynamicznie. Kiedy kot złapie myszkę, to gracze zamieniają się i zabawa zaczyna się od nowa.
W trakcie zabawy dzieci w kole śpiewają:
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Uciekaj, myszko, do dziury,
Niech cię nie złapie kot bury,
Bo jak cię złapie kot bury,
To cię obedrze ze skóry.

 Chodzi lisek koło drogi
Ilość osób: grupa
Zabawa w domu

Dzieci siedzą w kole, po turecku, zwrócone twarzami do środka koła, stykają się kolanami (chodzi 
o odstęp między dziećmi, nie jest to takie istotne). Na zewnątrz koła, jedno dziecko chodzi jako 
lisek. Wszyscy śpiewają:

Chodzi lisek koło drogi,
Nie ma płaszcza, jest ubogi.
Kogo łapką przyodzieje
Ten się nawet nie spodzieje!

W  chwili,  gdy  piosenka  się  kończy,  lisek  dotyka  najbliższe  mu  dziecko  i  zaczyna  uciekać  
po obwodzie koła. Dotknięty musi go dogonić zanim lisek zajmie jego (wolne) miejsce w kole.  
W tym czasie reszta woła:

Lis, lis, rudy lis,
Jak cię złapie, będzie gryzł!

Albo: 

Lis, lis, kury gryzł!
Jeśli dziecko nie zdoła dogonić liska, to lisek zajmuje wolne po nim miejsce w kole, a dziecko
na zewnątrz  koła  jest  nowym liskiem.  Jeśli  zaś  lisek  zostanie  dogoniony,  to  pozostaje  liskiem
na kolejną rundę. W innej wersji, dzieci siedzące w kole trzymają ręce za plecami, lisek zaś chodzi 
z jakimś przedmiotem, który na koniec piosenki daje do rąk któremuś z dzieci.

Znam także inną wersję wierszyka:

Chodzi lisek koło drogi,
Nie ma ręki, ani nogi.
Kogo kitką przyodzieje
Ten się nawet nie spodzieje!
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 Mam chusteczkę haftowaną
Ilość osób: grupa
Potrzebne: chusteczka
Zabawa w domu

Dzieci siadają w kółeczko, a jedno wybrane dziecko w środku koła z chusteczką w ręce. Wszyscy 
śpiewają taką piosenkę: 

Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi,
Kogo kocham, kogo lubię rzucę mu pod nogi.
Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję,
A chusteczkę haftowaną tobie podaruję.

W trakcie piosenki dziecko w środku spaceruje wewnątrz koła, a na słowa „ ...tobie podaruję” daje 
jednemu z  dzieci  chustkę.  Dzieci  zamieniają  się  i  zabawa toczy się  od nowa.  W innej  wersji,
po przekazaniu chusteczki dzieci klękały na niej i dawały sobie buziaka.

 Baloniku mój malutki
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa w domu

Dzieci  trzymając  się  za  ręce  tworzą  możliwie  najmniejsze  kółko.  Zabawa  wymaga  śpiewania 
piosenki:

Baloniku mój malutki,
rośnij duży, okrąglutki.
Balon rośnie, że aż strach,
Przebrał miarę - no i trach!

W trakcie piosenki dzieci oddalają się od siebie, cały czas trzymając się za ręce – balonik rośnie.
Na „trach!” wszyscy przewracają się na podłogę – balonik pękł.

 Mało nas do pieczenia chleba
Ilość osób: grupa
Zabawa w domu

Dzieci tworzą duże koło trzymając się za ręce. Wewnątrz dużego koła, dwoje dzieci tworzy małe 
kółko. Kółka obracają się w przeciwnych kierunkach, a wszystkie dzieci śpiewają:

Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba.
Tylko nam, tylko nam, ciebie tu potrzeba!

Po czym jedno dziecko ze środkowego kółka wybiera inne z dużego koła i przyłącza je do zabawy 
w małym kółku i całość powtarza się. Po kilku cyklach zewnętrzne kółko staje się za małe i zabawa 
się kończy.
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 Stary niedźwiedź mocno śpi
Ilość osób: grupa
Zabawa w domu

Dzieci wybierają spośród siebie niedźwiedzia, który siada na podłodze i udaje, że śpi. Reszta dzieci 
tworzy wokół niego koło i trzymając się za ręce, chodzi i śpiewa: 

(cicho) Stary niedźwiedź mocno śpi,
stary niedźwiedź mocno śpi. 
My się go boimy, na palcach chodzimy (idą na palcach)
Jak się zbudzi to nas zje, 
Jak się zbudzi to nas zje. 

            Pierwsza godzina niedźwiedź śpi,
Druga godzina niedźwiedź chrapie,

(głośno) Trzecia godzina niedźwiedź łapie!!!
W tym momencie obudzony niedźwiedź zaczyna gonić rozbiegające się dzieci. Ten, kogo złapie, 
zostaje nowym niedźwiedziem i wszystko zaczyna się od nowa. 

 Skakanie w gumę
Ilość osób: 3 i więcej
Potrzebne: kilka metrów gumy z pasmanterii
Zabawa w domu lub na dworze

Skakanie  w  gumę  ma  wiele  wersji.  Najczęściej  gumę zawiązaną  w  pętlę  rozciąga  się  między 
nogami  dwóch  stojących  dzieci,  na  początku  na  wysokości  kostek.  Trzecie  dziecko  naskakuje 
odpowiednio  stopami  na  gumę.  Jeśli  kombinacja  jest  poprawnie  wykonana,  podnosi  się  gumę 
wyżej, kolejno na łydki, kolana, uda, biodra, talię (zwaną pasem niskim), pod pachy (zwane pasem 
wysokim), aż do szyi. 

 Rzucanie do tarczy
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: stary sweter lub koc i rzepy – takie kulki z haczykami, z łopianu (rośliny)
Zabawa na dworze

Trzeba zacząć od zrobienia tarczy. Tarczę robimy ze starego swetra albo starego koca, na którym 
rysujemy, np. pisakami lub kredą, lub w jakikolwiek inny sposób okręgi, jak na tarczy strzelniczej. 
Tarczę wieszamy na płocie lub drzewie czy sznurku do prania i rzucamy na punkty rzepami, które 
znakomicie będą się jej trzymać.

 Berek
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Jedno z dzieci zostaje berkiem i goni pozostałe. Jeśli ktoś zostanie dotknięty przez berka, to sam 
zostaje berkiem.
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 Berek - przyjaciel 
Ilość osób: 4 i więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Tak jak w berku, uczestnicy uciekają, a berek stara się ich dogonić i dotknąć. Osoba dotknięta przez 
berka przyjmuje pozycję stojącą z ramionami ułożonymi w małe skrzydełka i stoi tak, aż ktoś inny 
ją zwolni. Aby zwolnić stojącego, inny gracz musi na chwilkę przytulić się do niego plecami. Potem 
oboje wracają do zabawy. 

 Berek - krowa
Ilość osób: 4 i więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Złapana  przez  berka  osoba  staje  w  rozkroku.  Wybawić  ją  można  przechodząc  na  czworakach 
między jej nogami 

 Berek kibelek
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Złapana  przez  berka  osoba  staje  w  lekkim  rozkroku,  jedną  rękę  podpiera  o  biodro,  drugą 
rozprostowuje  w  bok.  Wybawić  ją  można,  naciskając  wyprostowaną  rękę,  co  symbolizuje 
spuszczenie wody w kibelku. 

 Berek - świecznik
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Tak jak w berku, uczestnicy uciekają, a berek stara się ich dogonić i dotknąć. Osoba dotknięta przez 
berka  staje  na  baczność  i  stoi  tak  do  końca  zabawy,  aż  wszystkie  dzieci  berek  zamieni
w świeczniki. 

 Berek kucany
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa w domu lub na dworze

Wszystko  tak  samo,  jak  w  klasycznym  berku,  ale  osoba  ścigana  może  uchronić  się  przed 
dotknięciem kucając. Berek nie może dotknąć tego, kto kuca.
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 Berek ogonek
Ilość osób: grupa
Potrzebne: szaliki/chusty/szerokie wstążki 
Zabawa w domu lub na dworze

Uczestnicy przyczepiają sobie ogonki z szalików lub chust, wkładając je za pasek albo w podobny 
sposób (z sukienką będzie problem). Wszyscy biegają, starając się zebrać jak najwięcej ogonków,
a jednocześnie nie stracić własnego. Zabawa kończy się, gdy wszyscy będą bez ogona, a wygrywa 
ten, kto uzbiera najwięcej ogonków.

 Kto wyżej rzuci
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: śnieg i drzewo
Zabawa na dworze

Zabawa polega na rzucaniu śniegowymi kulkami w pień drzewa, tak aby zostawiły swój ślad ze śniegu.  
Wygrywa ten, kogo ślad będzie wyżej. Można rzucać z bliska albo z daleka, jak komu pasuje.

 Uwaga, jajko!
Ilość osób: grupka
Potrzebne: jajka
Zabawa w domu

Zabawa dostarcza sporo śmiechu. Wybieramy spośród grupy jedną lub kilka osób, które będą brały  
udział w zawodach. Na trasie od startu do mety rozkładamy jajka – zawodnicy muszą je widzieć. Teraz  
przygotowanym do startu zawodnikom zawiązuje się oczy, a kiedy to jest już zrobione, to potajemnie,  
po cichu zbiera się jajka z podłogi. Na hasło „Start!” zawodnicy idą do mety – to wyścigi chodzone, nie 
biegane, a pozostali ostrzegają co chwilę  „Uwaga, jajko!”. Zabawa gwarantowana! Zabawa ma taką 
wadę, że może być przeprowadzona tylko raz, potem uczestnicy wiedzieliby już, że na ich drodze nie 
ma jajek.

 Desant spadochronowy
Ilość osób: rodzic + 1 i więcej
Potrzebne: dmuchawce
Zabawa na dworze

Kiedy z mleczy zrobią się już dmuchawce, to tata albo mama dmucha je jak najwyżej, a dzieci łapią  
niesione z wiatrem „spadochrony”.
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 Gra w klasy
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: patyk do rysowania po ziemi lub kreda do rysowania po asfalcie, kamyki
Zabawa na dworze

Zaczynamy od narysowania na ziemi lub asfalcie odpowiedniej planszy, jak na rysunku poniżej. 
Jeśli chodzi o wymiary, to pojedynczy kwadrat ma wymiary w okolicach 25-40cm.

Zasady gry: Zaczyna jedna osoba. Rzuca kamień, starając się trafić w pierwsze pole. Jeśli trafi,
to  skacze  obiema  nogami  kolejno  po  polach,  zawsze  omijając  pole,  na  którym  leży  kamień, 
praktycznie więc gra rozpoczyna się od skoku na pole nr 2. W wersji 1, przeskakując z pola nr 3,  
obiema nogami naraz należy skoczyć na pola nr 4 i 5 i tak samo na pola nr 7 i 8. Z pozycji 7-8,  
należy wykonać skok z obrotem o pół koła i skacze się do początku, pamiętając, aby nie wskoczyć 
na pole z kamieniem. W drodze powrotnej zabiera się kamień (albo też po zakończeniu planszy). 
Jeśli nie było żadnego błędu (skuchy), to gracz rzuca kamień na kolejne pole i skacze od nowa. Jeśli 
zaś była skucha, to skacze inny gracz. Ten, kto popełnił błąd, kiedy przyjdzie jego kolej, zaczyna 
rzutem na numer, na którym skończył. Można dla urozmaicenia skakać najpierw na dwóch nogach, 
potem na lewej, a potem na prawej.

Wygrywa ten, kto pierwszy przejdzie całą planszę, czyli  poprawnie wykona rzuty i skoki przez 
wszystkie numery pól. 

Powody skuchy:

– nietrafienie kamieniem we właściwe pole
– skok na pole z kamieniem
– skok na linię zamiast na pole
– niepełny półobrót na końcu planszy
– niewłaściwa kolejność skoków (np. pominięcie pola)
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  Maryjanka / Ulijanka
Ilość osób: 2 i więcej
Zabawa w domu

Zabawa dla młodszych. Dzieci stają w kółeczku, jedno w środku. Śpiewają, a dziecko w środku – 
Maryjanka - wykonuje polecenia z piosenki:

Wersja 1:

Droga Maryjanko! 
Złap się za kolanko!
Podpasz się pod boczki! 
Złap się za warkoczki! 
Umyj się! 
Uczesz się!
I wybieraj kogo chcesz.

Maryjanka wybiera jedno dziecko, które zostaje nową Maryjanką. 

Wersja 2:

Uli, Ulijanko!
Złap się za kolanko!
Podeprzyj się pod boczki!
Złap się za warkoczki! 
Umyj się! 
Uczesz się!
Kogo chcesz, tego bierz!
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Rozdział IV.  Zabawy ruchowe z piłką

 Piłka parzy!
Ilość osób: grupa
Potrzebne: piłka
Zabawa raczej na dworze

Dzieci stoją w kółku i rzucają do siebie piłką, jak im pasuje. Tyłem do wszystkich, poza kołem stoi  
dziecko, które w pewnej chwili krzyczy: „Piłka parzy!”. Osoba, która w danym momencie złapie 
piłkę, zamienia się z dzieckiem stojącym na zewnątrz.

 Król lub Król skoczek
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: piłka nożna lub tenisowa
Zabawa na dworze

Gracze odbijają piłkę o ścianę. Kiedy jeden odbija, drugi musi przeskoczyć zanim piłka się odbije 
lub po jednym odbiciu od ziemi. Przeskoczyć trzeba obiema nogami. Za każdy przeskok dostaje się  
kolejną literę słowa „KRÓL” lub też „KRÓL SKOCZEK”
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 Jedenastka / Warszawianka / Jedno podanie
Ilość osób: 3 i więcej
Potrzebne: piłka i bramka
Zabawa na dworze

Gra  ma  zapewne wiele  innych regionalnych  nazw.  Gra  się  do  jednej  bramki.  Bramkarz  broni,
a reszta stara się strzelić gola. Zasada jest taka, że odebraną piłkę, trzeba od razu podać albo strzelić 
do bramki lub poodbijać w powietrzu – to już dowolną ilość razy, ale i tak na końcu trzeba strzelać 
do bramki albo podać. Ten, kto złamie zasadę i np. odbije piłkę po ziemi dwa razy nogą, zamienia 
się z bramkarzem. Gra się do uzyskania 11 goli. 

 Żółwie i piłka
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: piłka plażowa
Zabawa raczej na dworze, na plaży, ale można i w domu

Dziecko, a także mama czy tata, idąc na czworakach popycha przed sobą do wyznaczonego celu 
(np.  wykopanego  w piasku dołka)  piłkę  plażową.  Nie  wolno  używać  rąk,  ani  nóg,  ale  można 
popychać  piłkę  czołem,  nosem,  brodą,  policzkiem,  uchem.  Jeśli  jest  więcej  zawodników
i  przynajmniej  2  piłki,  to  fajne  są  takie  wyścigi.  Dla  utrudnienia,  można zrobić  tor  przeszkód
– spróbujcie wtoczyć nosem piłkę plażową pod górkę! 

 Imiona
Ilość osób: grupa
Potrzebne: piłka
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci stają w kręgu i rzucają piłkę do siebie. Osoba, która rzuca, wymawia imię innego gracza, ale 
piłkę może rzucić do każdego. Dziecko, do którego leci piłka, powinno ją złapać tylko wtedy, gdy 
to właśnie jego imię zostało wypowiedziane. 

 Ogień – ziemia – powietrze – woda
Ilość osób: grupa
Potrzebne: piłka
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci siedzą w kole, jedno wybrane (lub rodzic) stoi w środku i trzyma piłkę. Środkowy rzuca 
piłkę kolejno do wszystkich dzieci, mówiąc jedno wybrane ze słów: „ogień”, „ziemia”, „woda”,  
„powietrze”.  Dziecko,  które  złapie  piłkę,  musi  szybko  powiedzieć  zwierzę,  które  żyje
w wypowiedzianym środowisku, np. „powietrze – gołąb”, „ziemia – krowa” itp. Jedynie na słowo 
„ogień” należy złapać piłkę, ale nie mówić nic. Kto się odezwie, nawet troszkę, ten zamienia się
ze środkowym. Można się też umówić, że na słowo „ogień” wcale nie łapie się piłki.
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 Jadalne – niejadalne
Ilość osób: grupa
Potrzebne: piłka
Zabawa w domu lub na dworze

Zabawa podobna do poprzedniej. Dzieci stają w kręgu i rzucają piłkę do siebie. Osoba, która rzuca, 
wymawia wyraz, który może określać coś jadalnego, bądź nie. Odbiorca piłki może ją złapać tylko 
wtedy, gdy wyraz jest „jadalny”. 

 Piłka przeskakiwana
Ilość osób: 3 lub więcej
Potrzebne: piłka
Zabawa na dworze

Uczestnicy stają  w kręgu o  średnicy kilku  metrów (jeśli  jest  ich  tylko  dwoje,  to  naprzeciwko 
siebie),  jeden zaś  staje  w środku.  Gracze turlają  bądź kopią  piłkę  do siebie,  a  środkowy musi
ją  przeskakiwać.  Nie  może  jej  unikać  i  nie  może  dać  się  trafić.  Jeśli  zostanie  trafiony  piłką,
to zamienia się z osobą, która go trafiła. 

 Głupi Jaś
Ilość osób: 3 lub więcej
Potrzebne: piłka lub balonik
Zabawa w domu lub na dworze

Dwoje  lub  więcej  dzieci  staje  w odległości  kilku  metrów od siebie  (w  kręgu,  jeśli  grupa  jest 
większa), jedno w środku będzie „głupim Jasiem”. Gracze rzucają, turlają czy odbijają do siebie 
piłkę (w domu balonik), a „Jasio” musi ją złapać. Jeśli złapie, to zamienia się z tym, który rzucał  
lub tym, który nie złapał – do ustalenia. 

 Eliminacja
Ilość osób: grupa
Potrzebne: piłka
Zabawa w domu lub na dworze

Dzieci  stają  w kręgu,  a jedna osoba pośrodku. Prowadzący rzuca piłkę po kolei  do wszystkich 
graczy,  którzy muszą  ją  łapać.  Jeżeli  komuś  się  nie  uda  i  piłka  spadnie,  to  chowa jedną rękę
za plecy i w następnej kolejce będzie musiał łapać tylko jedną ręką. Jeśli znów się nie uda, to klęka 
na jedno kolano, ale za to może łapać obiema rękoma. Dalej powtarza się sytuacja z chowaniem 
ręki, dochodzi klęczenie na obu kolanach, siedzenie, aż do wypadnięcia z gry. Za każdą złapaną 
piłkę  można  powrócić  poziom wyżej,  czyli  wyciągnąć  rękę  zza  pleców  czy  wstać  z  klęczek. 
Wygrywa ta osoba, która najdłużej pozostanie w grze. 
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 Wyścigi kangurów
Ilość osób: 2 lub więcej
Potrzebne: piłka
Zabawa w domu lub na dworze

Zawodnicy  ścigają  się  do  mety  podskakując.  Dla  utrudnienia  ściskają  piłkę  między  kolanami. 
Trzeba tak skakać, aby nie upuścić piłki. Kto upuści, cofa się o 3 kroki.

 Wyścigi par z piłką
Ilość osób: 2 pary lub więcej
Potrzebne: piłka lub balonik
Zabawa w domu lub na dworze

Zawodnicy dobierają  się  parami i  stają  na starcie  zwróceni  do siebie  twarzami.  Między siebie,
na  wysokości  klatki  piersiowej,  wkładają  piłkę  lub  balonik.  Takie  pary  ścigają  się  do  mety. 
Oczywiście, piłka nie może upaść i nie można jej poprawiać, ani przytrzymywać rękami. Za to biec 
można jak się chce: przodem, tyłem lub bokiem. Para, która upuści piłkę, wypada z gry lub wraca 
na start – do wyboru. 

 Zbijak
Ilość osób: grupa
Potrzebne: piłka
Zabawa na dworze

Jeden z zawodników zostaje zbijakiem. Zbijak rzucając piłką z krawędzi boiska, stara się trafić 
dzieci biegające po boisku. Należy, oczywiście, rzucać celując nie w głowę, lecz w nogi. Zbite  
dziecko,  to  takie,  które  trafiła  piłka.  Taki  gracz,  zależnie  od  przyjętej  wersji  gry albo  schodzi
z boiska, albo staje się kolejnym zbijakiem. Piłkę mogą łapać tylko zbijaki. Wygrywa dziecko zbite 
jako ostatnie.

 Dwa ognie
Ilość osób: grupa, parzysta liczba graczy
Potrzebne: piłka
Zabawa na dworze

Boisko musi być podzielone na połowy. Z grupy, dwoje graczy zostaje matkami (kapitanami). 
Matki stają na końcach boiska, ale po stronie zajmowanej przez drużynę przeciwną. Zawodnicy obu 
drużyn rzucając piłką, starają się zbić przeciwników. Zbicie jest wtedy, gdy gracz zostanie trafiony 
piłką, a piłka spadnie na ziemię. Nie ma zbicia, jeśli gracz złapie piłkę (i nie upuści), ani wtedy, gdy 
przed trafieniem piłka odbiła się od ziemi. Matka może przejąć piłkę po stronie przeciwnika i także 
zbija  –  stąd  nazwa  „dwa  ognie”.  Matki  się  nie  zbija.  Gracze  nie  mogą  wkraczać  na  pole 
przeciwnika, ani poza boisko. Jeśli piłka wypadnie na aut,  to przejmuje ją matka po tej  stronie 
boiska, gdzie wypadła piłka.
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Zbity gracz, zależnie od przyjętego wariantu gry albo schodzi z boiska, albo pomaga swojej matce. 
Zwycięża drużyna, której gracz zostaje zbity jako ostatni. W jeszcze innej wersji, gra się po prostu 
na czas i gromadzi punkty za każde trafienie.

Rozdział V. Inne zabawy towarzyskie

 Misie lub wata i słomki 
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: gumisie (żelki) lub kolorowe waciki, słomki do napojów, talerzyki
Zabawa w domu

Dla każdego gracza przygotowujemy dwa talerzyki i słomkę do napojów. Konkurencja polega na 
tym, aby zasysając przez słomkę gumisie lub kłębki waty z jednego talerzyka, przenieść je na drugi. 
Kto  szybciej  ten  wygrywa.  W innej  wersji,  zabawa  polega  na  rozdzieleniu  różnokolorowych 
gumisiów na poszczególne kolory,  każdy na osobnym talerzyku – a'la  Kopciuszek. Po zabawie 
można zabrać się za konsumpcję!

 Kto się przesiadł
Ilość osób: 4 i więcej
Potrzebne: krzesła – o jedno mniej niż graczy
Zabawa w domu

W rzędzie  ustawiamy krzesła,  jedno  przy drugim.  Uczestnicy  zabawy,  poza  tym,  który będzie 
zgadywał,  siadają  na krzesłach.  Zgadujący stara  się  zapamiętać,  kto gdzie  siedział  i  na  chwilę 
wychodzi z pokoju, ewentualnie odwraca się i zakrywa oczy. Wtedy dwóch siedzących na krzesłach 
zamienia się miejscami. Zawołany zgadujący, ma za zadanie odgadnąć, kto się przesiadł. To trudne, 
kiedy jest więcej osób.
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 Ciepło-zimno
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: fant do schowania
Zabawa w domu lub na dworze

Na dworze lub w domu, jedna osoba chowa jakiś fant. Drugie dziecko szuka, z pomocą innych, 
którzy mówią „zimno”,  „mróz”,  gdy szuka się  w niewłaściwym miejscu,  a  „cieplej”,  „ciepło”, 
„gorąco”, „parzy”, kiedy dziecko, które szuka, jest coraz bliżej schowanego przedmiotu. Można 
urządzić zabawę w wersji dla łasuchów i chować pudełka z czekoladką czy cukierkiem.

 Król Lul
Ilość osób: 3 i więcej
Potrzebne: krzesło
Zabawa w domu

Spośród osób w grupie, dzieci wybierają króla, który rozsiada się na tronie (krześle). Reszta dzieci 
naradza się potajemnie, jaką czynność (np. łowienie ryb) będzie pokazywać. Kiedy wszystko jest 
uzgodnione, dzieci stają przed królem i prowadzą taki dialog:

Dzieci: Dzień dobry ci, królu Lulu!
Król: Dzień dobry wam, dzieci kmieci!

Gdzieście byli?
Dzieci: W lesie.
Król: A coście robili?

Teraz dzieci pokazują, co robiły, król zaś chodzi pomiędzy nimi i musi odgadnąć, jaką czynność 
naśladują. Ma tylko jedną próbę i jeżeli nie zgadnie, to siada z powrotem na krześle, a reszta grupy 
wymyśla nową zagadkę. Jeżeli zaś król odgadnie, to dzieci otaczają go i trzymając się za ręce, krążą 
i śpiewają:

Tata daje jeść,
Mama daje pić,
a ty królu idź już, idź!

Po czym dzieci zatrzymują się i król wybiera swego następcę i zabawa toczy się dalej.

 Zabawa w pomnik
Ilość osób: 2 i więcej
Zabawa w domu

Jedno z dzieci, które będzie pomnikiem, ustawia się na niewielkim wzniesieniu (postumencie) – 
skrzynce, mocnej misce czy wiadrze i daje się innym ustawiać, tak jakby było z plasteliny. Kiedy 
reszta grupy ustawi pomnik wedle swojej wizji, krzyczy „Ta daam!”. Z pomnikiem można sobie 
zrobić zdjęcia (naprawdę i na niby), pomnik zaś jak najbardziej może robić wtedy miny.
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 Misie patysie
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: most nad płynącą wodą, patyki
Zabawa na dworze

Udajemy się na mostek, pod którym płynie rzeczka czy strumień. Ważne, aby nie była to droga dla 
samochodów. Każdy przygotowuje sobie zestaw patyków. Dobrze, jeśli patyki są takie, aby każdy 
rozpoznał swoje. Na trzy-cztery wszyscy rzucają swoje patyki do wody i biegną na drugą stronę 
mostu. Ten wygrywa, kogo patyk pojawi się pierwszy! 

 Papier – kamień – nożyczki
Ilość osób: 2
Zabawa w domu lub na dworze

Zabawa absolutnie bez żadnych rekwizytów, dla dwojga dzieci. Gracze chowają ręce za plecami
i na sygnał (na przykład „trzy, czte-ry”) jednocześnie pokazują dłonią  papier (otwarta dłoń) lub 
kamień (pięść), lub nożyczki (palce wskazujący i środkowy wyprostowane, tworzą literę V, reszta 
zgięta). Kto wygrywa? 

● kamień bije nożyczki (bo nożyczki tępią się na kamieniu)
● nożyczki biją papier (bo nożyczki przecinają papier)
● papier bije kamień (bo papierem można owinąć kamień)

 Mora lub morra
Ilość osób: 2
Zabawa w domu lub na dworze

Gra  się  dłońmi.  Gracze  chowają  ręce  za  plecami,  a  na  sygnał  jednocześnie  wyciągają  dłonie, 
pokazując dowolną ilość (0-5) palców. Razem z pokazaniem palców, każdy z graczy mówi liczbę 
od 0 do 10.  Ten z  zawodników,  który podał  liczbę  będącą  sumą pokazanych palców obu rąk, 
otrzymuje punkt. Gra trwa do uzyskania przez jednego z graczy 10 punktów.

 Zwijanka
Ilość osób: 2 pary i więcej
Potrzebne: patyki lub ołówki (kredki), nitka lub sznurek
Zabawa w domu lub na dworze

Gra  się  parami.  Dla  każdej  pary  potrzeba  dwa  patyki  i  kilka  metrów  sznurka.  Aby  było 
sprawiedliwie,  sznurki  powinny  być  tej  samej  długości,  a  patyki  tej  samej  grubości  (kredki 
rozwiązują problem). Oba końce sznurka zawiązuje się na patykach, a dzieci z pary oddalają się
od siebie na długość sznurka. Na hasło „Start!” pary zaczynają kręcić patyki w palcach, tym samym 
zwijając sznurek. Wygrywa ta para, która najszybciej nawinie cały sznurek na patyki.
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 Trafianka – wytłaczanka
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: duża wytłaczanka do jajek (na 30 jajek), kamyczki lub inne przedmioty

do rzucania – piłki pingpongowe, pudełeczka z kinder-niespodzianek itp. oraz 
farbki do pomalowania planszy

Zabawa w domu lub na dworze

Wytłaczankę malujemy farbkami, jak tarczę strzelecką. i kładziemy na podłodze. Z wyznaczonej 
linii (kreska na ziemi, szalik na dywanie) gracze rzucają przedmioty do wytłaczanki, zdobywając 
punkty.  Inna  wersja,  bez  malowania  tarczy polega  na  takim rzucaniu,  aby wypełnić  wszystkie 
zagłębienia – kto pierwszy.

 Co jest w środku?
Ilość osób: rodzic + 1 i więcej 
Potrzebne: pudełko, np. po butach lub nieprzezroczysty worek i rozmaite przedmioty

 do zgadywania
Zabawa w domu

W pudełku wycinamy otwór, tak aby zmieściła się w nim dłoń dziecka. Rodzic wkłada potajemnie 
do  pudełka  (lub  odpowiedniego  worka)  jakiś  przedmiot,  a  dziecko  wkłada  tam  rękę  i  przez 
dotykanie przedmiotu próbuje zgadnąć, co jest ukryte w pudełku.

 Słodkie losowanie
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: różnorodne słodycze w papierkach, dosyć dużo wstążki
Zabawa w domu

Zabawa  bardzo  fajna  na  przyjęcia  urodzinowe  czy  dziecięce  bale.  Wstążki  tniemy  na  odcinki  
jednakowej długości. Do każdego cukierka przywiązujemy wstążkę, a całość montujemy w taki sposób 
(każdy znajdzie swój), aby z jednej strony wisiały końcówki wstążek, a z drugiej cukierki. Wszystkie 
wstążki  powinny przechodzić  przez  jeden punkt,  tak  aby w efekcie  nie  było  widać,  która  wstążka  
prowadzi do którego cukierka. Dzieci ciągną za wstążki i losują sobie cukierki. Proponuję, aby każdy 
los wygrywał, za to zróżnicować nagrody.

 Kręgle na szybko
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: kilka kartek lub plastikowe butelki po napojach i „kula do kręgli”, czyli niezbyt 

duża piłka
Zabawa w domu lub na dworze

Kręgle robimy zwijając rulony z papieru i sklejając je taśmą lub klejem albo po prostu spinaczem. 
Można także zrobić kręgle z butelek po napojach, pustych lub częściowo wypełnionych wodą. Kulą 
do kręgli będzie piłka. Zasady punktacji do ustalenia wśród graczy, np. po jednym punkcie za każdy 
zbity kręgiel – ogólnie im mniejsze dzieci tym lepsze są jak najprostsze zasady, można nawet grać 
dla samej zabawy, bez liczenia punktów.
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 Podgryzanie
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: długi kij, np. od miotły, sznurek i jabłka
Zabawa w domu lub na dworze

Miotłę  kładziemy na  oparciach  dwóch  krzeseł  i  na  sznurkach  zawiązujemy za  ogonki  jabłka,
po jednym dla zawodnika. Uczestnicy kucają pod jabłkami, z rękoma za plecami i samymi tylko 
zębami,  bez  pomocy  rąk,  usiłują  zjeść  jabłko.  Wygrywa  ten,  kto  pierwszy  zje  albo  ten,  kto
w ustalonym czasie zje najwięcej. 

 Obieranie jabłka - konkurs
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: jabłka, obieraczka do warzyw i owoców lub nóż
Zabawa w domu lub na dworze

Dobra zabawa na przyjęcie. Każdy zawodnik dostaje jabłko i obieraczkę (jest bezpieczniejsza) lub 
nóż. Zawody polegają na takim obraniu jabłka, aby skórka była w jak najdłuższym kawałku. Czyja 
spirala z jabłecznej skórki będzie dłuższa, ten wygrywa. Po zabawie można zjeść jabłuszka.

 Zabawa w teatrzyk
Ilość osób: 1 – 4 + widownia (rodzice)
Potrzebne: krzesła, sznurek, tkanina na kurtynę, postacie np. z papieru lub skarpet – jeśli

to teatr lalkowy
Zabawa w domu

Pomiędzy dwoma krzesłami na rozciągniętym sznurku wisi tkanina, za którą chowają się dzieci – 
aktorzy. Odgrywają wymyślone przez siebie scenki teatralne, używając swoich dłoni lub palców, 
lub też lalek, pluszaków, a także wyciętych z papieru postaci czy skarpetkowych ludzików.

Teatrzyk może być także niekukiełkowy – dajmy dzieciom różne rzeczy do przebrania i trochę 
czasu na przygotowanie. Dekoracje zwykle nie są konieczne, bo dzieci mają wspaniałą wyobraźnię.

Najlepszymi widzami w dziecięcym teatrze są, oczywiście, rodzice i dziadkowie.

 Ubieranki
Ilość osób: 2 i więcej (również 1 + rodzic)
Potrzebne: części garderoby
Zabawa w domu

Organizator rozkłada w pokoju w różnych miejscach części garderoby: koszulki, skarpetki, czapki, 
szaliki, rękawiczki itp. Zawody polegają na tym, aby ubrać się we wszystkie rzeczy – kto pierwszy, 
ten  wygrywa.  Dziecko  musi  się  ubierać  w  odpowiedniej  kolejności  –  to  naturalne  dodatkowe 
utrudnienie. 
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 Domek, biwak
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: rozmaitości
Zabawa w domu

Dajmy dzieciom możliwość zabawy po swojemu. Być może salon nie będzie wyglądał tak, jakby 
tego chciała mama, ale ileż to radości! Z krzeseł, foteli, suszarek (wieszaków) do prania, koców
i prześcieradeł oraz innych rozmaitości, można zrobić domek czy namiot biwakowy lub indiański
i  świetnie  się  w nim bawić.  Na takim domowym biwaku,  można zrobić  ognisko podświetlone 
latarką i opowiadać biwakowe historie. Zajęcie na wiele godzin! 

 Puchowe piórko
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: puchowe piórko
Zabawa w domu

Kiedy z poduszki czy pierzyny wypadnie piórko, to zamiast wyrzucać je do śmietnika, warto się  
trochę nim pobawić. Puchowe piórko można dmuchać na zawody, kto dłużej sprawi, że będzie się 
unosiło w powietrzu. Zabawa bardzo prosta, a dużo radości dla małych i dużych.

 Ilu na pieńku
Ilość osób: grupka
Potrzebne: pieniek
Zabawa na dworze

Im więcej  dzieci,  tym lepsza  zabawa  –  wybieramy w lesie,  ogrodzie,  parku  czy  łące  pieniek
i usiłujemy się wszyscy na nim zmieścić. Najpierw wchodzą najwyższe osoby, później niższe itd.  
Miejsca na pieńku ubywa, ale zdziwicie się, ile osób może się na nim na raz zmieścić. Pieniek 
należy dobrać do ilości osób – nie może być za duży, bo nie będzie zabawy. 

 Zapamiętywanie 
Ilość osób: rodzic + 1 i więcej
Potrzebne: koc lub walizka i różne przedmioty
Zabawa w domu

Wybieramy  kilkanaście  różnych  przedmiotów,  tak  aby  dzieci  ich  nie  widziały.  Kilka  z  nich 
kładziemy na podłodze czy krześle, przykrywając np. kocem. Teraz na chwilę odkrywamy je przed 
dzieckiem i znów zakrywamy. Zabawa polega na tym, aby z pamięci powiedzieć, co leżało pod 
kocem. Po odgadnięciu zamieniamy wszystkie lub tylko niektóre przedmioty i można zgadywać 
dalej.  To dobry trening  pamięci  wzrokowej.  Można  zamiast  zakrywania  kocem,  użyć  walizki  
i otwierać ją na chwilę, aby pokazać zawartość. 
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 Co zniknęło? / Czego brakuje?
Ilość osób: rodzic + 1 i więcej
Potrzebne: koc lub walizka i różne przedmioty
Zabawa w domu

Rozkładamy na podłodze lub innej powierzchni kilka przedmiotów. Dziecko patrzy na nie przez 
chwilę (np. liczymy do 5), po czym odwraca się i zakrywa oczy. Rodzic usuwa jeden przedmiot,
a dziecko po odwróceniu się musi powiedzieć, czego brakuje. 

 Kształty – kolory
Ilość osób: 2 i więcej (również rodzic + 1 i więcej)
Zabawa w domu

Jedno z dzieci zaczyna i mówi jakiś kolor lub kształt, np. zielone lub okrągłe, a pozostali uczestnicy 
muszą jak najszybciej dotknąć czegoś zielonego albo też okrągłego. Dziecko, które ostatnie dotknie 
odpowiedni przedmiot, staje się nowym prowadzącym i jako kolejne podaje opis.

 To, co lata
Ilość osób: 3 i więcej
Zabawa w domu

Jeden  z  uczestników  zostaje  prowadzącym.  Zadaniem  prowadzącego  jest  wypowiadanie  zdań 
według schematu: „wróbel lata”, „sroka lata” itd. Kiedy prowadzący mówi, to jednocześnie macha 
rękoma,  jakby  skrzydłami,  a  reszta  powtarza  ten  ruch.  Celem  prowadzącego  jest  zmylenie 
przeciwnika – zamiast  wypowiadać nazwę ptaka,  może powiedzieć np.  „słoń lata”,  oczywiście 
machając przy tym rękoma, ale reszta grupy nie powinna powtórzyć tego ruchu. Kto się pomyli  
i powtórzy, oddaje fant. Fanty można później „wykupić”, robiąc ćwiczenia lub śpiewając piosenki 
czy mówiąc wierszyki. 

 Mumie
Ilość osób: 2 pary i więcej
Potrzebne: papier toaletowy
Zabawa w domu

Zabawa odbywa się parami. Jedno dziecko z pary stoi nieruchomo, a drugie owija je papierem 
toaletowym jak mumię. Powinno być to zrobione tak, aby nie było widać ani twarzy, ani ubrania. 
Mogą być widoczne oczy i usta. Pary grają na czas, która pierwsza zrobi dobrą mumię. Po zabawie 
można sobie z mumią robić fajne zdjęcia.
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 Słoiki
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: kartony lub miski, różnej wielkości słoiki z zakrętkami, różne przedmioty
Zabawa w domu

Do kartonów lub dużych misek wkładamy kilka różnej wielkości słoików i osobno zakrętki do nich. 
Zawody  polegają  na  tym,  kto  pierwszy  zakręci  wszystkie  słoiki.  Inny  wariant,  to  zestaw 
zamkniętych słoików i zestaw skarbów, który trzeba w nie włożyć. Zadanie polega na pochowaniu 
wszystkich  przedmiotów  do  słoików  i  zakręceniu  zakrętek.  Zabawa  może  być  całkiem 
skomplikowana, jeśli zostanie np. tylko mały słoik i nie mieszczący się do niego przedmiot – warto  
postarać się, aby było zróżnicowanie wielkości słoików i przedmiotów. Można także zakręcać słoiki 
z zawiązanymi oczami, będzie trudniej i weselej jednocześnie.

 Kalambury
Ilość osób: zespoły 3 osobowe
Potrzebne: w wersji rysowanej papier i coś do pisania, w pokazywanej nic
Zabawa w domu

Kalambury to gra zespołowa. Na początku trzeba wymyślić hasła do zgadywania. Powinny to być 
przysłowia,  tytuły książek lub bajek czy też  postacie  z  bajek.  Jeśli  jest  prowadzący (który nie 
zgaduje), to on może wymyślać hasła. Jeśli nie, to zespoły wymyślają dla siebie hasła nawzajem. 
Jeden z członków zespołu wychodzi na środek, a prowadzący lub członek innego zespołu podaje 
mu hasło. Teraz pokazujący musi za pomocą jedynie gestów – na migi przekazać reszcie zespołu 
hasło do odgadnięcia. Można także zamiast pokazywania rysować na papierze. Gra toczy się na 
czas. Za odgadnięcie w wyznaczonym czasie dostaje się punkty.

 Niedźwiadek
Ilość osób: 2 i więcej
Zabawa w domu

Dzieci śpiewają piosenkę i pokazują:

Jedna łapka - pokazują jedną rączkę
Druga łapka - pokazują drugą rączkę
Ja jestem niedźwiadek - wskazują na siebie
Jedna nóżka, druga nóżka - pokazują jedną nogę, potem drugą
A to jest mój zadek - klepią się po pośladkach
Lubię miodzik - masują brzuszek
Kocham miodzik - masują brzuszek
Podkradam go pszczółkom - dzieci machają rączkami, jakby skrzydełkami
Jedną łapką, drugą łapką,
albo wciągam rurką - pokazują jedną rączkę, potem drugą i dotykają buzi.

Wspaniała zabawa, szczególnie dla młodszych dzieci.
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 Witrażyki lub Sekrety
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: szybka (szklana albo z plexi)
Zabawa na dworze, w piasku

Witrażyki robi się w ten sposób, że bukiecik polnych kwiatków, listki, kamyczki itp., układa się 
ładnie w niewielkim dołku wykopanym w piasku, po czym przykrywa szybką i zasypuje brzegi.
Na taki witrażyk można popatrzeć,  a potem zasypać i  odkopać na następny dzień.  Oczywiście, 
uwaga na szkło! 

 Zdalnie sterowany robocik
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: fant do schowania
Zabawa w domu lub na dworze

Jedno dziecko  zostaje  robotem.  Reszta  ukrywa przedmiot,  który  robot  ma  znaleźć.  Uczestnicy 
sterują robotem, wydając komendy słowne, np. 3 kroki do przodu, obrót w lewo itd. Celem jest  
doprowadzenie robota do skarbu.

 Szukanie skarbu
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: piaskownica
Zabawa na dworze, w piasku

Poszukiwacz  odwraca  się  i  zakrywa  oczy.  Druga  osoba  zakopuje  przedmiot  w  dołku
w piaskownicy,  a  dla  zmylenia  robi  także  kilka  kopców,  podobnych  do  tego  ze  skarbem,  ale 
pustych. Poszukiwacz musi odnaleźć zakopany skarb. W wersji z rodzicami, można zakopywać 
zapakowane w szczelne pudełko prawdziwe skarby, jak np. cukierki.

 Plecowanki – rysowanki
Ilość osób: 2 i więcej
Potrzebne: piaskownica
Zabawa na plaży

Dobra zabawa na plażę, kiedy pociechy już się wybiegały. Można grać z rodzicami. Zabawa polega 
na  rysowaniu  palcem  na  plecach  kształtów,  które  właściciel  pleców  musi  odgadnąć.  Czasem
to proste, a czasem nie. Można także pisać literki i zgadywać pojedynczo lub całe wyrazy.
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 Deszczowy wyścig
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: deszcz padający na szybę
Zabawa w domu lub w podróży

To zabawa na deszczowe dni. Bardzo przydatna także podczas podróży (o ile pada deszcz). Trzeba 
znaleźć  taką  szybę,  na  którą  pada  deszcz  i  spływają  po  niej  krople.  Zawodnicy  wybierają 
(obstawiają) swoje krople i grają w wyścigi kropel po szybie.

 Nić Ariadny
Ilość osób: 1 i więcej
Potrzebne: jakieś przedmioty – laleczki albo pluszaki, długi sznurek i coś, na co się go nawija
Zabawa w domu

Sznurek powinien być długi i raczej gruby, aby się nie splątał. Obwiązujemy pluszaka sznurkiem
i chowamy go do szuflady lub szafy,  pod stół,  krzesło itp.  Sznurek zaś prowadzimy pomiędzy 
sprzętami,  krzesłami,  fotelami  stołem  itd.  Dziecko  dostaje  do  ręki  końcówkę  sznurka  i  musi 
odnaleźć skarb, zwijając sznurek.

Dodatki
Plansza do gry w Statki

Tabelka do gry w Państwa-miasta

Plansze do gry w Piłkarzyki

Plansza do gry w Kiełbaski
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Gra w statki - plansza
Plansza własna Plansza kontrolna
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Państwa – miasta – tabelka do gry
Państwo Miasto Rzeka Imię Kolor Zwierzę Roślina Samochód Zawód Punkty
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Piłkarzyki – plansze do gry

- 61 -



155 Gier i zabaw z dzieckiem, dziećmi i dla dzieci.

Kiełbaski – plansza do gry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10
6 7 8 9 10

7 8 9 10
8 9 10

9 10
10

Tu piszemy cyfry
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