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WPROWADZENIE  
 

Projekt “Jak bawili się dziadkowie” powstał z inicjatywy krobskich 

Seniorów, którzy od dłuższego czasu wspominali, że chcieliby wrócić 

wspomnieniami do czasów swojej młodości. Co więcej, ich marzeniem było 

aby ich wspominki zostały spisane i mogły następnie służyć młodszemu 

pokoleniu.  

Priorytetem podczas realizacji projektu było to, aby pokazać, że 

ważne jest wspólne spędzanie czasu. Dzięki temu każda zabawa, gra jest 

realizowana wspólnie i angażuje wszystkich. W dzisiejszych czasach trudno 

o wspólne gry i zabawy dzieci.  Nie spotyka się już sytuacji, kiedy to grupa 

młodych wychodzi razem na “podwórko” grać w klasy, czy w palanta. Po 

pierwsze, te gry są nieznane, po drugie, nowoczesne technologie - tablety, 

komórki wciągają młodzież, przez co zamyka się ona w swoim świecie.  

Mamy nadzieję, że dzięki temu opracowaniu kilka osób zainteresuje 

się problematyką wspólnego spędzania czasu wśród młodszego pokolenia a 

część przykładów zostanie wykorzystania np. podczas spotkań rodzinnych, 

czy ogniska szkolnego. 
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PRZEBIEG PROJEKTU 
  

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie 5 otwartych dla 

lokalnej społeczności spotkań. Były one realizowane w luźnej formule 

kawiarenki, przy drobnym poczęstunku. Forma realizacji spotkań była 

celowa - dzięki temu uzyskano nieformalną atmosferę. Uczestnicy mogli 

swobodnie wymieniać myśli a także spędzić czas w towarzystwie innych 

osób. Rozmowy dotyczyły będą historii, gier, zabaw, możliwości spędzania 

czasu przez seniorów w czasie, kiedy byli młodsi.  

 Pierwsze i drugie spotkanie przeznaczone było na wspominki. 

Seniorzy wspominali, że czas spędzali głównie na: 

● zabawie indywidualnej, gdzie samodzielnie podejmowali aktywność 

zabawową 

● zabawie grupowej, gdy w zabawie udział brały przynajmniej trzy 

osoby.   

Ze względu na aktywność, zabawy te można podzielić na: 

● zabawy z ciałem 

● budowanie, majsterkowanie 

● zabawy tematyczne, w których dzieci odzwierciedlały sytuacje życia 

codziennego i często wcielały się w role dorosłych, 

● zabawy w role, typowy przykład tej zabawy to zabawa w lekarza i 

relacja: lekarz - pacjent 
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● zabawy muzyczno – ruchowe, w których piosence towarzyszy 

określona zabawa, np.: STARY NIEDŹWIEDŹ, itd.; 

● zabawy stolikowe, takie jak: gry planszowe.  

Trzecie, czwarte i piąte spotkania przeznaczone były bezpośrednio na 

zabawy w terenie, gry planszowe/karty, rymowanki/przyśpiewki a także 

rękodzieło, czyli robienie czegoś z niczego.  

Podczas spotkań robione były notatki oraz zdjęcia, które zostały 

wykorzystane na potrzeby niniejszego opracowania. Warto dodać, że w 

spotkaniach brała udział liczna grupa Seniorów. Szczerze angażowali się w 

prace nad projektem, myśląc o nim w domu, szukając, zapisując myśli. 

Następnie rozmawialiśmy o tym podczas spotkań.  

Podsumowując czas spędzony podczas realizacji projektu można 

śmiało stwierdzić, że podobnych przedsięwzięć powinno być więcej.  
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WSPOMINAMY 
 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gdzie dawne wiersze z rozmodlonych słów ? 

Gdzie są piosenki o zapachu bzu? 

Gdzie tamte sny z przed wielu, wielu lat? 

Gdzie odszedł ten sentymentalny świat" 

/z piosenki Jerzego Połomskiego/ 
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Czy warto 

wspominać?  

Niektórz

y twierdzą, że 

tak, inni, że nie. 

Seniorzy wyszli 

z założenia, że 

co prawda to, 

co było to już 

nie wróci, to 

historia, ale 

spotkać się i 

powspominać 

zawsze warto! Nie 

potraktowali tego jednak jako strata czasu. Kiedy zaczynaliśmy nasze 

spotkania, Seniorzy chętnie powracali do swojej przeszłości i zaczynali 

porównywać ją z teraźniejszością. Wszyscy doszli do wniosku, że przeszłość 

jest lepsza, głównie dlatego, że byli wtedy młodzi. Zazwyczaj 

wspominaliśmy te lepsze momenty. Pojawiała się melancholia, zaczęto 

szukać rzeczy, które mogły zostać w domu, na strychu czy w innych 

zakamarkach.  

Rysunek 1 Książka jednego z uczestników projektu 
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Wspo

minano 

cudowne 

chwile, 

zrobiło się 

lepiej na 

sercu. 

Pojawiło się 

kilka zdjęć, 

znalazły się 

książki i 

zabawki. Wszystko to zostało 

wykorzystane na potrzeby projektu. Czas 

spędzony wspólnie na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  

 

Rysunek 2 Zdjęcie uczestnika projektu 
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Jedno jest pewne - obecnie młode pokolenie poznaje gry i zabawy 

głównie wykorzystując Internet. Nie są praktykowane wspólne, grupowe 

wyjścia “na podwórko”, czy na łąkę. Dzieci głównie wychodzą pod opieką 

dorosłych. Nie funkcjonują gry podwórkowe, gumy, które uczyły pracy w 

grupie, przebywania ze sobą. Nikt nie jeździ już na feldze. Dlatego tak 

ważne jest aby móc wspólnie poznawać to, co było kiedyś.   

Rysunek 3 Zdjęcie uczestnika projektu 
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GRY I ZABAWY “W 

TERENIE” 
 

GRA W PUCHA 

 

Gra podobna do gry w dwa ognie - 2 bramki po przeciwnej stronie, w środku 

znajduje się linia a na linii puszka.  

W grze biorą udział 2 drużyny. Polega to na tym, aby 1 osoba z drużyny 

rzucała kijem, przeciwnicy muszą uciekać. Celem gry jest trafić w puszkę. 

 

JEŻDŻENIE NA FELDZE / 

WYŚCIG FELG  

 

Przez niektórych nazywa i 

stosowana odmiana “Zabawa z 

fajerką”. 

 

Do zabawy potrzebne są: 

● felga od roweru 

Rysunek 2 Alojzy Pawlaczek - jazda na feldze 

http://www.gramniesam.pl/post/66276114610/zabawa-z-fajerk%C4%85
http://www.gramniesam.pl/post/66276114610/zabawa-z-fajerk%C4%85
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● fajerka 

(żeliwna obręcz, 

część piecyka), 

metalowy pręt 

lub pogrzebacz 

(hakowato 

zagiętego drutu 

z rączką),  

● albo 

patyk 

[sprawdzał się 

w przypadku 

felgi od roweru].  

 

Aby przygotować zabawę należało zagiąć drut tak, aby stworzyć haczyk, 

którym następnie otaczało się felgę [bądź fajerkę]. Zabawę toczyło się na 

prostej drodze lub trawie, gdzie były naturalne przeszkody. Im dłużej 

udawało się poprowadzić fajerkę i im bardziej krętym torem, tym lepiej. 

Ten, kto poprowadził fajerkę dłużej wygrywał. 

 

KTO SIĘ BOI CZARNEGO LUDA 

 

Należy stworzyć boisko. Gracz, który gra role „Czarnego Luda“ stoi 

po jednej stronie pola gry, pozostali - po drugiej.. „Czarny Lud“ zadaje 

pytanie: „Kto sie boi „Czarnego Luda?“  

Rysunek 3 Alojzy Pawlaczek - jazda na feldze 
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Grupa odpowiada: „Nikt!“  

„Czarny Lud“ na to odpowiada: „A jeśli jednak przyjdzie?“  

Grupa odpowiada: „To mu uciekniemy!“  

I wszyscy z grupy biegną najszybciej jak potrafią na druga stronę. „Czarny 

Lud“ biegnie w przeciwnym kierunku, próbując przy tym złapać graczy, 

którzy mu potem będą pomagać.  

Gracz, który gra rolę „Czarnego Luda“ i osoba złapana znowu wołają 

“Kto się boi. Ostatni złapany gracz jest nowym „Czarnym Ludem“. 

 

 

CIUCIUBABKA 

 

Liczba uczestników: dowolna 

Potrzebne rekwizyty: chustka. 

Jedna z osób jest CIUCIUBABKĄ. CIUCIUBABKA musi mieć 

zawiązane oczy, np. chustką. Pozostałe dzieci, dotykając CIUCIUBABKĘ, 

.muszą nią ,,kręcić’’ dookoła, powtarzając słowa: "Ciuciubabko kręć się, 

kręć…" Po wypowiedzeniu tych słów dzieci uciekają, a CIUCIUBABKA  

musi złapać któreś z nich i powiedzieć jego imię. Można oczywiście dotykać 

CIUCIUBABKĘ, ale trzeba uważać, żeby nie zostać złapanym. Osoba, która 

zostanie złapana przez CIUCIUBABKĘ  i zostanie dobrze rozpoznana, 

przejmuje rolę CIUCIUBABKI. 
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“Trochę” podobną zabawą do Ciuciubabki jest “Dupniak”.  

 

W tej zabawie 1 osoba nachyla się a pozostałe kilka staje za nią i 

uderzają ją w tył. Istotą tej zabawy jest to aby osoba, która jest uderzana 

zgadła kto ją uderzył. 

 

 

GRA W KRAJE [ZNANA RÓWNIEŻ JAKO “WOJNA” LUB 

“PAŃSTWA MIASTA] 

 

Do zabawy w tę grę niezbędna jest ubita ziemia – taka, na której są 

dobrze widoczne rysunki pisane patykiem lub beton/asfalt, na którym 

rysujemy kredą lub kawałkiem cegły. Potrzebny jest też patyk, który będzie 

służył do rzucania. W przypadku zabawy na asfalcie konieczna będzie kreda 

lub miękki kamień. Patyk lub kreda posłużą do narysowania kuli ziemskiej i 

granic państw. Jeśli gramy na betonie (lub patyk jeśli gramy na ziemi), tekst 

dowolnej wyliczanki.  

Gra polega na tym aby narysować koło [na piasku, ziemi]. Koło musi 

być duże, im więcej graczy tym większe, dzieli się je na kraje, tylu ilu jest 

uczestników (podział promieniami od środka koła). gracze stoją na swoich 

polach. Promienie koła to granice państw. Każdy zawodnik przyjmuje nazwę 

wybranego kraju i wpisuje w swoje pole. Zabawę rozpoczyna uczestnik 

wybrany w drodze wyliczanki. "Lemoniada, oranżada, wywołuję wojnę 

przeciwko..."(tu wymienia nazwę państwa, które wzywa do walki) np. 

Chiny!. Następnie wyrzuca patyk jak najdalej przed siebie i zaczyna uciekać 
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w odwrotnym kierunku. Wszyscy uczestnicy rozbiegają się, ale za patykiem 

musi pobiec tylko wywołany przeciwnik. Gdy znajdzie i przydepnie lub 

podniesie patyk krzyczy: "STOP!" - wtedy wszyscy muszą się zatrzymać.  

Wywołany kraj wybiera państwo, któremu chce wywołać wojnę, 

mówiąc: “Wywołuję wojnę przeciwko Rosji”. Teraz musi ocenić swoją 

odległość do wybranego przeciwnika, aby znaleźć się jak najbliżej i dotknąć 

go patykiem. Odległość wyznaczają kroki:  

- tzw. słoniowe (jak największe kroki),  

- normalne,  

- stópki (przykładamy piętę prawej stopy do czubka palców lewej i tak na 

zmianę),  

- parasolki (obrót wokół własnej osi). 

Uczestnik, który trzyma patyk musi i głośno podać, ile jakich kroków 

wykona (np. 10 słoniowych, 3 parasolki i 7 stópek) i zaczyna iść w kierunku 

przeciwnika. W trakcie pozostali gracze liczą razem z nim kroki, pilnując by 

ten nie oszukiwał i ciągle wykonywał kroki jednego rozmiaru - nie można 

zmniejszać np. słoniowych im bliżej celu. Oznacza to, że jeśli przeszacował, 

minie Rosję. Po wykonaniu wszystkich kroków zatrzymuje się. Jeśli z tej 

odległości dotknie przeciwnika patykiem (przed grą ustalamy, czy patyk 

można rzucić, czy trzeba stać na prostych nogach), ma prawo zabrać część 

jego terytorium. Jeśli nie zdoła dotknąć, to przeciwnik zyskuje część 

terytorium.  
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ZABIERANIE TERYTORIUM: 

 

Czynność tę należy wykonać stojąc na swoim terytorium obiema nogami i 

maksymalnie się wychylając, kolistym ruchem narysować patykiem nowe 

granice swojego państwa.  

Po tej czynności zawodnik, któremu "zabrano" ziemię, zaczyna kolejną 

rozgrywkę. 

Z gry odpadają uczestnicy, którym nie pozostanie nawet skrawek 

własnej ziemi. Dopuszczalne jest wspaniałomyślne dzielenie się posiadanym 

terytorium ale wtedy wyłonienie zwycięzcy trwa dłużej 

[http://zabawy.zrodla.org/gra_panstwa_miasta/].  

 

Podobna gra: "Wywołuję, wywołuję wielką wojnę światową, a do niej 

dołączam....." podrzucało się piłkę do góry i mówiło nazwę państwa. 

Wcześniej należało narysować kulę Ziemską i podzielić ją na państwa. 

Państwo, które zostało wywołane musiało rzucić w stronę jakiegoś innego 

państwa piłkę (dziecka) i jak trafiło to zabierał kawałek "ziemi" rysując  

kredą, lub patykiem na piasku  linie graniczną. 

 

WYWOŁYWANKA  

 

Gra w grupie. z grupy wybieramy 1 osobę. Pozostałe osoby tworzą 

okrąg wokół osoby wybranej.  Osoba stojąca w okręgu trzyma piłkę, którą 

następnie rzuca do góry i woła imię osoby z grupy stojącej wokół. 
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Wywołana osoba musi podbiec i złapać rzuconą piłkę. Jeśli nie zdąży to 

odpada. 

 

WILK I OWCE 

 

Zabawa w grupie polegająca na tym, że należy wyznaczyć dwie 

równoległe linie w sporej odległości od siebie. Spośród uczestników wybiera 

się 1 osobę, która będzie pełniła rolę wilka. Gracze stają po przeciwnej 

stronie - na jednej „wilk”, na drugiej - „owce”. ” 

Wilk” odzywa się groźnym głosem : - „Boicie się wilka złego ?!”  

„Owce” odpowiadają : - „Nieee !” i zaczynają biec, by przedostać się na jego 

pole ( linię ).  

„Wilk” stara się wyłapać „owce”. Złapane dziecko - odpada. 

 

Podobna zabawa: GĄSKI, GĄSKI DO DOMU 
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PODCHODY 

 

Rodzaj prostej 

gry terenowej dla 

dzieci i młodzieży, 

często organizowanej 

na obozach 

harcerskich. Gra 

polega na tym, że 

[przynajmniej] dwie 

drużyny rywalizują ze 

sobą. Jedna grupa 

ucieka, pozostawiając 

po drodze strzałki, 

ślady, wskazówki i zadania do rozwiązania (listy). Druga grupa rusza “w 

pogoń” z krótkim opóźnieniem. Zadaniem jest rozszyfrować pozostawione 

ślady tak, aby ją złapać. W typach bardziej skomplikowanych to 

organizatorzy układają łamigłówki i zadania, mające doprowadzić do 

odnalezienia miejsc, do których zawodnicy mają dotrzeć.   

W publikacjach dotyczących gier i zabaw wskazywane są różne, 

skomplikowane wskazówki rysunkowe 

[http://happymom3nts.blogspot.com/2013/07/letnie-podchody.html].   

   

 

  

Rysunek 4 Podchody 
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GRA W KLASY LUB CHŁOPKA  

 

Liczba uczestników: 

dowolna. 

Potrzebne rekwizyty: do 

zabawy potrzebna jest 

kreda, którą na boisku lub 

chodniku rysujemy pola 

do GRY W KLASY oraz 

kamień. Pola rysujemy w 

kształcie człowieka. Ilość 

pól jest dowolna, ale 

najlepiej, jeśli nie 

przekracza 6-8. Pola muszą 

być na tyle duże, żeby 

można było po nich skakać. 

Rysunek 5 Klasy lub chłopek 
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Każdy uczestnik gry rzuca 

kamieniem kolejno na każde pole, 

zaczynając od pola z najmniejszą 

liczbą, a następnie skacze na 

jednej nodze przez wszystkie 

pola. W powrotnej drodze 

podnosi kamyk, ciągle stojąc na 

jednej nodze. Uczestnik rzuca 

kamień na pola  z kolejnymi 

cyframi i skacze. Zabawa zostaje 

przerwana, gdy skusi, czyli stanie 

na dwie nogi lub nie zabierze w 

powrotnej drodze kamienia albo 

nie rzuci kamieniem na właściwe 

pole. Wtedy zabawę przejmuje 

kolejny zawodnik. 

 

 

 

Zasady gry w Klasy: 

 

Na ziemi rysuje się kolejno w pionie: 1, 2, 3 , X,  6, 7 i koło 

podzielone na pół z 9 i 10, obok x rysujemy 4 oraz 5. Wszystkie cyfry 

napisane są w kwadratach. Następnie dla każdego uczestnika zabawy jest 

jeden kamyk. Rzuca nim się kolejno na cyfry w porządku od 1 do 10. Na 

Rysunek 6 Domicela Skrzypalik - gra w klasy 
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początek wyrzuca się 1, później osoba która wyrzuciła skacze na jednej 

nodze po polach omijając 1, gdy wraca zatrzymuje się na 2 i zbiera kamień i 

skacze na 1, a następnie na miejsce rozpoczęcia czyli START. Rzuca się 

kamykami Az do 10 
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KLIPA 

 

Klipa to zaostrzony patyk, który ma cztery lub osiem ścian i na każdej z nich 

ma napisaną cyfrę od 1 

do 4. Na potrzeby gry 

należy wyznaczyć 

patykiem lub kredą 

kwadratowe pole o boku 

ok. 50 cm. 

Rozgrywka zaczyna się 

od wyznaczenia 

patykiem lub kredą 

kwadratowego pola o 

boku ok.50cm. 

Następnie należy 

położyć klipę w polu i 

patykiem/wybijakiem 

uderzyć w zaostrzony 

koniec tak, aby poleciała ona do góry, ale aby nie wyleciała poza pole 

[Źródło: http://www.gramniesam.pl/post/66276114610/zabawa-z-

fajerk%C4%85]  

Kiedy klipa spadnie w obrębie pola, zawodnik musi z niej odczytać cyfrę (1, 

2, 3 lub 4). Cyfrom odpowiada ilość ruchów które będzie mógł wykonać w 

tej kolejce. Kiedy zdarzy się, że klipa spadnie poza pole, jest to “skucha”, 

ruch jest nieważny a kolejka przechodzi na kolejną osobę. 

Rysunek 7 Klipa 
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Kiedy już 

uczestnicy gry 

ustalą ile ruchów 

mają wykonać to 

przechodzą do 

właściwej części 

gry. Należy w niej 

podbić klipę do góry 

i podczas jej lotu 

uderzyć wybijakiem  

tak, aby poleciała 

ona jak najdalej. 

Ruch można 

powtórzyć tyle razy, 

ile wcześniej 

ustalono [1, 2, 3 lub 

4]. Wygrywa ta 

osoba, której klipa 

upadnie najdalej 

wyznaczonego pola.  

W klipę można grać na punkty licząc ilość rozgrywek i podliczyć punkty 

zawodników lub obliczać punkty odmierzając długością wybijaka linię od 

pola do klipy 

[http://www.gramniesam.pl/post/66195794718/klipa?is_related_post=1] 

 

 

Rysunek 8 Domicela Skrzypalik - gra w klipa 
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„WODA - LĄD” 

 

Uczestnicy zabawy stają na obwodzie wielkiego koła, narysowanego 

na asfalcie. Jedna osoba, będąc w środku, woła : „Do wody !” a wszyscy 

wbiegają do koła i stają nieruchomo.  

Na hasło : „Na ląd !” - wracają na linię. Hasła są wykrzykiwane w 

takiej kolejności i tempie, żeby zmylić uczestnika. Prowadzący przyspiesza 

tempo zabawy. Za pomyłki otrzymuje się minusy, za właściwe reakcje 

plusy.  W przypadku gry na asfalcie badź trawie można wykorzystać 

skakankę, sznurek lub kredę. 

 

„WYŚCIGI KAPSLI”  

 

Na asfalcie lub ziemi 

rysuje się tor, który tworzy 

trasę pełną zakrętów i 

trudnych odcinków.  

Można dodawać 

przeszkody np. kamienie i 

patyki które trzeba było 

ominąć. Jak sama nazwa 

wskazuje do gry potrzebne 

są kapsle. Gracze kładą 

swoje kapsle na mecie i 

Rysunek 9 Gra w kapsle 
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następnie pstrykają kapsle palcami po torze aż do mety.  Mają po trzy 

pstryknięcia. Gdy kapsel wypadnie poza linię toru, gracz wraca na start.  

Wygrywa ten, kto najszybciej pokona tor i dotrze do mety.  Kapsle wypełnia 

się plasteliną. Można nakleić w kapslach np. flagi państw 

[http://www.gramniesam.pl/post/66195767499/kapsle?is_related_post=1]. 

 

„GRA W PALANTA”  

 

Gra polega na podbiciu piłki palantem (kijem palantowym) tak, aby 

gracz po jej podbiciu miał jak najwięcej czasu na obiegnięcie dookoła pola 

Rysunek 10 Gra w palanta 
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gry zaliczając wszystkie bazy, przez co zdobywa punkty dla swojej drużyny. 

 Na środku linii początkowej wyznacza się gniazdo, tj. półkole o promieniu 

ok. 1 metr. Zawodnik, po podbiciu piłki palantem, biegnie według trasy 

biegu do kolejnych baz oznaczonych chorągiewkami. Zawodnik, który 

nieumiejętnie podbił piłkę udaje się na „pole oczekujących”, może dalej 

uczestniczyć w biegu dookoła pola gry, po podbiciu piłki przez kolejnego 

zawodnika w gnieździe [http://powstanie-

sp20.dysank.pl/index.php/palant.html]. 

Gracze: - rzucający (R), uderzający kijem (U), łapiący (Ł). Gracz (R) rzuca 

piłką w stronę gracza (U), a ten - uderza piłkę kijem, kierując ją w stronę 

mety i natychmiast rozpoczyna tam bieg. Po uderzeniu piłki, gracz (Ł) 

próbuje złapać odbitą piłkę. Jeśli mu się to uda - natychmiast zamienia się 

rolą z (U). Jeśli nie złapie piłki - biegnie dalej, aby ją złapać na mecie i 

„zbić” piłką zawodnika (U). Jeśli to zrobi - zamieniają się zadaniami. Jeżeli 

uderzający kijem (U) nie trafi w piłkę od (R)- zamienia się z nim miejscem. 

 

 

KAMYKI 

 

W grze może uczestniczyć dowolna liczba osób, która dysponować będzie 

min. 5 małymi kamykami. Należy położyć je na stole lub na ziemi. Pierwszy 

zawodnik bierze do ręki kamyk  i podrzuca go do góry. W tym samym 

czasie, tą samą ręką, którą rzucił kamyk do góry, musi zabrać z kupki jeden 

kamień. Następnie powtarza te same czynności, ale musi zabrać z kupki dwa 
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kamienie, potem trzy, cztery, itd., aż do skuszenia, tzn. kiedy nie uda mu się 

złapać 

odpowiedni

ej liczby 

kamieni lub 

kiedy mu 

upadną.  

Wygrywa ta 

osoba, 

której uda 

się złapać 

najwięcej 

kamyków 

[http://grypr

l.blogspot.co

m/2016/05/100-gry-i-zabawy-zrecznosciowe.html]. 

  

Rysunek 11 Gra w kamyki 
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GĄSKI  

Wyznacza się dwie linie, oddalone od siebie na około 8 m. Za jedną 

linią stoi mama- gąska, za drugą dzieci-gąski, z boku stoi wilk. 

Przebieg zabawy: 

Mama woła: Pyli, pyli gąski do domu. 

Dzieci gąski: Boimy się. 

Mama: Czego? 

Dzieci: Wilka złego. 

Mama: Gdzie on? 

Dzieci: Za lasem. 

Mama: Co robi? 

Dzieci: Nóż ostrzy. 

Mama: Na kogo? 

Dzieci: Na nas. 

Mama: Pyli, pyli gąski do domu! 

  

Dzieci-gąski biegną do mamy tak, aby wilk ich nie złapał. Które 

dziecko-gąska zostanie złapane przez wilka, staje poza obszarem zabawy i 

czeka na rozpoczęcie kolejnej rundy. Zabawę powtarza się tak długo, aż 

wszystkie gąski będą złapane. 

 



 

28 

GRY, ZABAWY 

PLANSZOWE/ 

STOLIKOWE 
 

CYMBERGAJ  

 

● gra 2 graczy,  

● każdy ma swoją bramkę.  

● gra się monetami oraz grzebieniem.  

● mała moneta to piłka,  

● większe monety to gracz/pionek.  

 

Należy grzebieniem przesuwać pionkiem tak aby wcelować piłkę do bramki 

przeciwnika. wygrywa ten, co trafi. 
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Cymbergaj grzebieniowy 

Jest on równorzędną odmianą tej gry. Do gry także używa się trzech monet, 

jednak dwie z nich są stosowanie jako zawodnicy, a trzecia, znacznie 

mniejsza jako Piłka.  

Gra toczy się na boisku z zaznaczonym środkiem, polem karnym i 

bramkami jej celem jest strzelenie jak największej ilości goli przeciwnikowi, 

używając grzebieni do uderzania zawodników, tak by przesuwać nimi piłkę 

w kierunku bramki przeciwnika. 

Rysunek 12 Cymbergaj - Źródło: http://www.bisztynek24.pl/cymbergaj4.JPG 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawodnik


 

30 

Ogólne zasady gry są przeniesione z piłki nożnej, z zachowaniem rzutów 

karnych, fauli, rzutów wolnych, rożnych etc. 

CYMBERGAJ SZÓSTKOWY 

 

Popularną, lecz zmienioną w znacznym stopniu odmianą gry, jest cymbergaj 

szóstkowy. 

● Każdy gracz ma sześć monet, 

● monety rozstawione na boisku,  

● Piłka to 1 grosz.  

 

Gracze uderzają monety na przemian, a głównym celem jest wbicie grosza 

do bramki.  

 

PIENIĄŻEK OD ŚCIANY  

 

Gra polegała na tym, że każdy 

z graczy posiadał monetę, 

którą rzucał w ścianę. Moneta 

musiała odbić się i upaść na 

podłoże. Zwycięzcą był ten, 

którego moneta znajdowała się 

na maksymalną odległość 

rozwarcia palców w dłoni od 

Rysunek 13 Pieniążek od ściany 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gracz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gracz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grosz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grosz
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pozostałych. Wtedy wygrany zabiera monety pozostałych.  

 

Podobna gra zwana była “Szajby” 

 

Rozgrywała się ją na takiej samej zasadzie jak “pieniążek od ściany”. 

Różnica polegała tylko na tym, że gdy nie było monet używało się do tego 

celu podkładki tzw. szajby 

 

GRA W BIERKI 

 

Bierki to zestaw 

kolorowych 

patyczków. 

Standardowy 

zestaw bierek 

składa się z 34 

długich patyczków 

(w zależności od 

producenta 

drewnianych lub 

plastikowych) o 

różnych kolorach i 

z różnymi 

zakończeniami (23 

Rysunek 14 Apolonia Dykcik i Ewa Pawlaczek - gra w bierki 



 

32 

sztuki bierek prostych bez specjalnego zakończenia, 2 sztuki bosaków 

(bierka z hakiem na końcu), 3 sztuki łopat prostych, 3 sztuki łopat 

zaostrzonych na końcu, 3 sztuki wideł). W grze może brać udział dowolna 

ilość osób. Aby rozpocząć grę, jeden z graczy trzyma w ręce wszystkie 

bierki a następnie puszcza je tak, że upadają one w sposób luźny. Następnie 

powinien zebrać ze stołu jak największa ilość bierek tak aby nie poruszyć 

innych leżących na stole. Tzn gracz decyduje którą bierkę chce zebrać i za 

pomocą dłoni oraz innych zebranych wcześniej bierek musi w taki sposób 

podnieść wybraną bierkę aby nie poruszyć pozostałych leżących na stole. 

Jeśli któraś z leżących na stole bierek drgnie kolejka zbierania 

przechodzi na następnego gracza. 

Po zebraniu wszystkich bierek ze stołu każdy z graczy zlicza punkty 

za zebrane bierki wg poniższej punktacji: 

● bierka prosta: 1 pkt. 

● bosak: 5 pkt. 

● łopata prosta: 10 pkt. 

● łopata ostra: 15 pkt. 

● widły: 20 pkt. 

[http://www.zasadygry.pl/bierki_zasady_gry_7_1.htm] 
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GRA W “PAŃSTWA I MIASTA” 

 

Jest to bardzo prosta, towarzyska gra, w której może brać udział dowolna 

ilość osób. Na kartce papieru należało narysować tabelę, która dzielona 

musiała być na kolumny. Dla każdej kategorii ustalano tytuł. Dla przykładu 

można użyć takich pozycji:  

● Państwo 

● Miasto  

● Rzecz 

● Roślina 

● Zwierzęta 

● Rzeki 

● Zawód 

● Imię 

● Sławna osoba 

● Kolor 

Następnie wybierano literę alfabetu, np. “A”. Zadaniem graczy było 

dopisanie słowa zaczynającego się na wylosowaną literę. Po skończeniu 

wpisywania należało zliczyć punkty. Za każdą dobrą odpowiedź + 1 punkt, 

za brak lub złą 0. 
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WARCABY 

 

Gra stolikowa, w której udział bierze 2 graczy. Posiada wiele odmian. 

Jednakże jej istotą jest zbicie wszystkich pionów przeciwnika. Gra toczy się 

na planszy 

podzielonej na 

100 równych pól, 

naprzemiennie 

czarne (ciemne) i 

białe (jasne). 

Taką planszę 

nazywa się 

warcabnicą. 

Plansza do 

warcabów 64-

polowych jest 

podzielona na 64 

równe pola 

[http://www.warc

aby.pl/kodeks-

warcabowy/134-

rozdzial-i-

oficjalne-reguly-

gry-w-warcaby].  

Warcaby rozgrywane są na czarnych polach planszy. Ewentualnie, 

gdy plansza jest kolorowa na przykład żółto-niebieska a nie czarno-biała, to 

Rysunek 15 Gra w warcaby 

http://www.warcaby.pl/kodeks-warcabowy/134-rozdzial-i-oficjalne-reguly-gry-w-warcaby
http://www.warcaby.pl/kodeks-warcabowy/134-rozdzial-i-oficjalne-reguly-gry-w-warcaby
http://www.warcaby.pl/kodeks-warcabowy/134-rozdzial-i-oficjalne-reguly-gry-w-warcaby
http://www.warcaby.pl/kodeks-warcabowy/134-rozdzial-i-oficjalne-reguly-gry-w-warcaby
http://www.warcaby.pl/kodeks-warcabowy/134-rozdzial-i-oficjalne-reguly-gry-w-warcaby
http://www.warcaby.pl/kodeks-warcabowy/134-rozdzial-i-oficjalne-reguly-gry-w-warcaby


 

35 

gra toczy się na tym kolorze, który jest ciemniejszy. Na początku uczestnicy 

wybierają kolor pionków, którymi będą grać. Planszę należy umieścić 

między graczy w ten sposób, aby grający pionkami czarnymi miał w lewym 

dolnym rogu ciemne pole. Każdy gracz rozpoczyna grę z dwunastoma 

pionkami w wybranym kolorze. Grający ustawiają je na czarnych 

(ciemniejszych) polach planszy w pierwszych trzech rzędach od swojej 

strony tak, żeby środkowe dwa rzędy planszy były puste 

[http://www.zasadygry.pl/warcaby_35_1.htm]. Pionki przesuwa się na ukos 

o jedno pole do przodu. Każdy z graczy stara się jak najwięcej swoich 

pionków przeprowadzić do przeciwległego końca szachownicy, zbijając po 

drodze możliwie największą liczbę obcych pionków. Gracz traci figurę 

(zarówno pionek, jak i damę), którą nie wykonał bicia. Aby zbić obcy 

pionek, należy przeskoczyć przez niego swoim pionkiem, stojącym 

bezpośrednio przed bitym pionkiem, i stanąć na wolnym polu, bezpośrednio 

za nim. Jeżeli pomiędzy bitymi pionkami znajdują się wolne pola, w jednym 

ruchu można zbić dowolną liczbę pionków przeciwnika. Można też, w 

trakcie takiego ruchu, zmieniać jego kierunek. Pionek, który dojdzie do 

ostatniego rzędu szachownicy (pola przemiany), zmienia się w damkę. 

Oznacza się ją przez nałożenie na przemieniony pionek jednego z wcze�niej 

zbitych pionów przeciwnika. Damka ma przywilej poruszania się na ukos o 

dowolną liczbę wolnych pól, w dowolną stronę. Ma ona również prawo bić 

obce piony, przeskakując przez dowolną liczbę wolnych pól zarówno przed, 

jak i po biciu. Damka musi bić maksymalną liczbę pionków i damek. Nie 

może, na przykład, zbić pionka i damki, jeżeli ma możliwość zbicia trzech 

pionków. Damkę zbija się tak jak zwykły pionek. 

http://www.zasadygry.pl/warcaby_35_1.htm
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Wygrywa ten z graczy, który zbije lub zablokuje wszystkie pionki 

przeciwnika. Jeżeli na szachownicy pozostaną tylko dwie damki (po jednej 

każdego z graczy) lub dwie damki przeciwko jednej, ale znajdującej się na 

wielkiej przekątnej szachownicy, gra kończy się remisem 

[http://www.maluchy.pl/gry-dla-dzieci-doroslych/46-warcaby]. 

 

 

EUROBIZNES 

 

Jest to bardzo znana, 

rodzinna gra planszowa. 

Przeznaczona jest dla 2 – 6 

osób. Istotą gry jest to aby 

grający osiągnęli możliwie 

jak największy majątek. 

Zdobyć go można przede 

wszystkim poprzez 

dokonywanie 

najkorzystniejszych 

zakupów lub sprzedaży 

nieruchomości oraz poprzez 

zastawianie ich. 

W skład gry wchodzą: 

plansza,  

pionki,  Rysunek 16 Gra w eurobiznes 
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domy (32),  

hotele (12),  

dwie kostki,  

dwa zestawy kart niespodzianek 

kart „Akt własności”  

banknotów do gry o nominałach: 1.000 $, 500 $, 100 $, 50 $, 20 $, 10 $, 5 $. 

Zanim gra rozpocznie się - jeden z graczy obejmuje funkcję bankiera, który 

będzie dysponował podczas gry pieniędzmi banku i rozporządzał nimi 

zgodnie z regułami gry. Nie może on jednak trzymać swoich pieniędzy 

razem z kapitałem banku, chyba że nie bierze on udziału w grze jako kupiec. 
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GRY KARCIANE 
 

Wystarczy talia kart i kilka osób chętnych do gry. Makao, Oczko, Pasjans, 

Poker i wiele innych, 

których nazwy są różne w 

zależności od regionu, w którym występują.  

  

Rysunek 17 Gra w karty - UTW Krobia 
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GRA W OCZKO 

 Polega na dobieraniu kart w taki sposób by osiągnąć w nich wartość jak 

najbardziej zbliżoną do 21 ale aby nie przekroczyć owej wartości.  

Osoba rozdające daje graczowi karty aż do chwili gdy ten uzna że mu 

wystarczy albo uzyska wynik 21 lub tez przekroczy te granice a tym samym 

przegra.  

W oczko gra się całą talią kart bez Jokerów. Przyjmuje się, że karty mają 

następującą punktacje: 

● 2 do 10 - wartość równa karcie 

● walet - 2 

● dama - 3 

● król - 4 

● As - 11 

 

MAKAO  

W makao gra się jedną lub dwoma taliami kart [w zależności od ilości 

graczy]. Gracze ustalają kolejność, w jakiej będą zagrywać. Każdy z graczy 

otrzymuje po pięć losowo wybranych kart, które powinien trzymać w taki 

sposób, aby przeciwnicy nie mogli ich poznać. Z pozostałych kart wykłada 

się jedną w sposób widoczny dla wszystkich graczy, lecz nie może być to 

karta funkcyjna – czyli 2, 3, 4, Walet, Król i As (chyba, że taka karta 

traktowana jest jako zwykła (czyli gracze uznają ją za kartę która nie ma 

żadnego znaczenia) wtedy może zostać położona jako karta 

początkowa/rozpoczynająca). Ogólna zasada polega na porównaniu 

własnych kart z kartą leżącą na stole. Jeśli gracz ma jakąś kartę, która 
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odpowiada kolorem lub wartością karcie leżącej na stole, może (ale nie 

musi) wyłożyć tę kartę, zakrywając leżącą na wierzchu.  

Przykładowo, jeśli na stole leży karta 5 trefl, to gracz mający 5 kier, 

10 trefl, waleta pik, króla kier i dwójkę karo, może położyć 5 kier albo 10 

trefl. Jeżeli gracz nie ma pasującej karty lub nie chce pozbywać się jednej z 

tych, które pasują, to musi dobrać jedną z kart z talii. Jeśli ta pobrana karta 

pasuje do leżącej na stosie, to gracz może od razu ją na ten stos odłożyć. 

Gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kart, wygrywa. 

Istotne jest, aby oddając swoją przedostatnią kartę wypowiedział słowo 

"Makao". Jeśli tego nie zrobi, a przeciwnicy zauważą, gracz taki musi 

pobrać 5 kart z talii. Jeżeli wszystkie karty w stosie skończą się, stos kart, 

dokładanych przez graczy powinien zostać przetasowany przez osobę której 

brakło karty i odwrócony tak, aby w stosie była tylko jedna karta (ta sama, 

która była u góry stosu przed przetasowaniem). Można wykładać po kilka 

kart naraz jeśli są tego samego rodzaju (przykładowo gracz może wyłożyć 

naraz 3 karty Walet, jeśli karta leżąca na stole na to pozwala) Reszta reguł 

przypisuje poszczególnym kartom odpowiednie znaczenia, przy czym nie 

wszystkie reguły są stosowane w każdej grze; zwykle zależy to od samych 

graczy.  

 

Podstawowe zasady gry  

● dwójka i trójka – kolejny gracz dobiera tyle kart, ile widnieje na owej 

karcie. W szczególności jeśli ma kartę o tej samej wartości lub kolorze 

(nadal tylko dwójki i trójki), może położyć ją na stosie a kolejny gracz 
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musi wtedy dobrać tyle kart, ile wynosi sum wartości wcześniej 

położonych kart (chyba że też ma pasującą dwójkę lub trójkę)  

● czwórka – kolejny gracz czeka jedną kolejkę lub kładzie czwórkę a 

kolejny gracz czeka 2 kolejki itd.  

● karty od piątki do dziesiątki nie mają specjalnego znaczenia  

● walet – gracz może zażądać kart od piątki do dziesiątki oraz królów 

nie funkcyjnych (karo i trefl)  

● król kier – kolejny gracz pobiera pięć kart (albo kładzie damę kier 

która blokuje króla)  

● król pik – poprzedni gracz pobiera pięć kart (albo kładzie damę pik 

która blokuje króla)  

● as – żądanie zmiany koloru  

● joker – może być dowolną kartą • dama - obowiązuje zasada "dama na 

wszystko, wszystko na damę" - oznacza to możliwość wyłożenia jej 

na każdą kartę , bez względu na kolor i wartość .  

 

Uwaga: Gracza zatrzymanego 4-ką nie obowiązuje pobieranie kart: Kiedy 

gracz 2 jest zatrzymany a gracz 1 stawia kartę 2, 3 lub króla, karty pobiera 

gracz 3 / jeśli graczy jest tylko dwóch to a) karty wojenne nie obowiązują b) 

sam bierze karty[http://snowsport.pl/upload/makao.pdf] 
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PASJANS 

 

W Pasjansa gra z reguły jedna osoba. Gra polega na tym, aby ułożyć 

odpowiednio karty od wartości najmniejszej do największej od asów 

rozpoczynając.  

 

POKER  

 

Poker w wersji tradycyjnej jest wersją pięciokartową. W tej grze 

wykorzystuje się umiejętność “blefowania”. Każdy gracz otrzymuje 5 kart. 

Reszta kart zostaje odłożona na bok ponieważ będą potrzebne w dalszej 

grze. Po otrzymaniu kart każdy z graczy może wymienić od jednej do 

czterech kart które mu nie odpowiadają. Ma również możliwość odłożenia 

kart i rezygnacji z gry. Po wymianie kart przez graczy następuje runda 

licytacji. Celem gry jest wygranie pieniędzy (lub żetonów w wersji 

sportowej) od pozostałych uczestników, dzięki skompletowaniu najlepszego 

układu Gracze mają możliwość następujących zagrań: 

● pas (ang. fold) – czyli rezygnacja z dalszej część gry. Osobie 

pasującej przepadają dotychczasowo postawione środki. 

● czekanie (ang. check) – gdy żaden z wcześniejszych graczy w 

rozgrywanej rundzie nie dołożył żadnej kwoty do stawki wtedy gracz 

ma możliwość czekania i nie musi dokładać nic do obecnej puli. 

● sprawdzenie (ang. call) – wyrównanie do kwoty którą postawili 

wcześniejsi gracze. 
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● podbicie (ang. raise) – przebicie kwoty którą postawili wcześniejsi 

gracze. Kolejne przebicie w jednej rundzie nazywa się re-raise. 

● all-in – włożenie do puli wszystkich środków którymi gracz 

dysponuje. 

Wygrywa gracz, któremu udało się zgromadzić najwyższy układ kart 

[http://www.abc-gier-karcianych.kasyno-gier.pl/poker.php]. 

 

 

„GROSIK” 

 

Gracz kładzie pieniążek na brzegu stołu. Pochylając się, dmucha na 

monetę tylko raz, starając się ją przesunąć. Następnie ruch wykonuje 

przeciwnik wprowadzając do gry swój pieniążek. Gracz stara się tak 

dmuchnąć w monetę, żeby nakryła pieniążek przeciwnika. Wówczas zabiera 

obie monety lub zdobywa punkt, a gra zaczyna się od nowa. Wygrywa ten, 

kto zbierze więcej monet lub zdobędzie więcej punktów. 
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RYMOWANKI, 

WYLICZANKI, PIOSENKI 
 

 

Śpiewanie, przypominanie sobie rymowanek było ważną częścią 

naszych spotkań. Naszym Seniorom miło było powspominać. Piosenki, 

rymowanki było wykorzystywane jako element gry lub jako wyliczanka, 

dzięki której ustalano, kto zaczynał daną grę. 

 

MAM CHUSTECZKĘ HAFTOWANĄ 

 

Mam chusteczkę haftowaną, co ma  cztery rogi 

kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. 

Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję 

mam chusteczkę haftowaną, Tobie ją daruję. 

 

Osoba, która ma chusteczkę przekazuje z w/w słowami chusteczkę innej 

osobie, następnie się całują, a chusteczka trafia w ręce kolejnej osoby i tak 

dalej. 
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CHODZI LISEK KOŁO DROGI 

 

Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi,  

Chodzi lisek koło drogi, 

Cichuteńko stawia nogi, 

Cichuteńko się zakrada, 

Nic nikomu nie powiada. 

 

W trakcie recytacji krążący "lisek" podkłada któremuś z uczestników 

piłeczkę i zaczyna uciekać. Obdarowane dziecko musi złapać liska. Jeśli mu 

się to nie uda i "lisek" zajmie jego miejsce w kręgu, osoba ta odpada z gry i 

wchodzi do środka kręgu. Tymczasem "lisek" poluje na kolejne ofiary. Jeśli 

natomiast uczestnik zdoła dogonić "liska", ten odpada z gry i zajmuje 

miejsce w środku kręgu, a uczestnik przejmuje jego rolę. Zabawa trwa do 

momentu zgromadzenia większości uczestników w kręgu. 
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UCIEKAJ MYSZKO 

 

Uciekaj myszko do dziury tam cię tam złapie kot bury,  

a jak cię złapie kot bury to cię obedrze ze skóry  

 

myszka ucieka a kot goni, jak złapie to myszka zostaje kotem 

 

ULI, ULIJANKO 

 

Moja Ulijanko, klęknij na kolanko  

moja Ulijanko, klęknij na kolanko 

podeprzyj się w boczki, złap się za warkoczki 

umyj się, uczesz się i wybieraj kogo chcesz 

 

 

 

 

TA DOROTKA 

 

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia, 

tańcowała dokolusia, dokolusia, 

http://piastunka.pl/infusions/dziecko_panel/Dziecko-89.html
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tańcowała ranną rosą, ranną rosą, 

i tupała nóżką bosą, nóżką bosą. 

 

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia, 

tańcowała dokolusia, dokolusia, 

tańcowała i w południe, i w południe, 

kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie. 

 

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia, 

tańcowała dokolusia, dokolusia, 

tańcowała i z wieczora, i z wieczora, 

gdy szło słonko do jeziora, do jeziora. 

 

A teraz  śpi w kolebusi, w kolebusi, 

na różowej, na podusi, na podusi. 

Chodzi lisek koło płotka, koło płotka: 

"Cicho bo tam śpi Dorotka, śpi Dorotka...". 

"Cicho bo tam śpi Dorotka, śpi Dorotka..." 
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W GŁĘBOKIEJ STUDZIENCE 

 

W głębokiej studzience 

wodę nabierałam 

o swoim kochanku 

Jasieńku myślałam 

żebym Cię Jasieńku 

w wodzie zobaczyła 

tobym ja w studzienkę  

za Tobą wskoczyła 

najpierw bym rzuciła 

ten biały wianeczek 

com sobie uwiła 

ze samych różyczek 

głęboka studzienko 

do Jasieńka mego 

powiedz mu ode mnie że czekam na niego 
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A więc idę do szkoły, szkolny rok się zaczął 

więc idę do szkoły 

lecim drogą raz dwa trzy, lewą nogą, prawą nogą, 1, 2, 3 

a nad nami słonko świeci i uśmiecha się do dzieci 1, 2, 3 

 

 

PANIE WŁODEK 

Panie Włodek, czy to panu, czy to Panu nie przeszkadza 

że ja chodzę sobie tu i tam  

w kaloszach pełno mam 

a wszystkiemu winna Lotka 

ta co wzięła, wzięła klucze od wychodka 

a ja chodzę sobie tu i tam i w kaloszach pełno mam 

Panie Włodek, spójrz pan w lewo, tam za miedzą tam za miedzą stoi drzewo 

a pod drzewem stoi wielka kadź i tam Pan może stać 
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