
„Lato, lato, lato czeka (…)”. 😊 Rozpoczęły się ciepłe, słoneczne, 

długie dni, a wraz z nimi chęć przebywania na świeżym powietrzu. 

Niejedną zabawę z dzieciństwa wspominamy z sentymentem. Często 

bawiłyśmy się w grupach i chętnie spędzałyśmy czas z kolegami                               

i koleżankami. Nie sposób zapomnieć zabawę w berka, grę w gumę, dwa 

ognie, klasy i wiele innych. Kiedy uda się skompletować dwie drużyny, 

pojawia się wiele możliwości zabaw. Często do zabawy potrzebowaliśmy 

(oprócz grupy osób, oczywiście) kawałka chodnika, kredę, patyki, 

kamyczki, piłkę czy kapsle. Zapraszamy Was do skarbnicy naszych zabaw 

i gier 😊 

1. Gra w KLASY 

 
Na ziemi rysujemy diagram (diagramów i możliwości jest całe mnóstwo, 

właściwie ogranicza nas tylko wyobraźnia), numerujemy go od 1 do 9, 

można wykroczyć poza 9. Każde pole to jedna klasa. Skaczemy po kolei 

od 1 do 9, lub możemy wyrywkowo. Przed przystąpieniem do skakania, 

musimy na klasę coś rzucić, najlepiej kamyk lub monetę. To, co rzucimy 

nie może dotknąć linii klasy lub wypaść poza. Jeżeli niestety tak się stanie, 

jest to "skucha" i rzucającemu przepada kolejka. Wygrywa osoba, która 

jako pierwsza przeskoczy wszystkie klasy. 

 

2. Gra w GUMĘ 

Sposobów na grę w gumę jest wiele. Można przyjąć określone zasady, 
albo wymyślić swoje. Jedną z najpopularniejszych gier są „dziesiątki”. 
Jeżeli ktoś przejedzie wszystkie figury, skacząc przez gumę zawieszoną 
na wysokości kostek, wtedy podwyższa się ją na wysokość kolan,                            



a następnie bioder. W „dziesiątkach” skacze się po kolei dziesięć figur. 
Wyglądały one tak: 

1. Przeskakujemy obunóż z jednej strony gumy na drugą. 

2. Wskakujemy pomiędzy gumy i wyskakujemy po drugiej stronie. 

3. Wskakujemy z jedną nogą pozostawioną na zewnątrz a drugą do 
środka i przeskakujemy dalej, by następnie pierwsza noga znalazła 
się między gumami, a druga po drugiej stronie, na zewną 

4. Naskakujemy jednocześnie jedną stopą na jedną gumę, drugą na 
drugą, po czym zmieniamy nogi, podskakując (licząc do trzech). 

5. Wskakujemy jedną nogą do środka, po czym naskakujemy na gumę, 
którą mieliśmy między nogami. To samo robimy z drugą gumą. 

6. 5 razy przeskakujemy między gumami, by za każdym razem mieć 
jedną gumę między nogami. 

7. 3 razy naskakujemy jedną nogą na gumę, zmieniając na niej nogi, po 
czym przeskakujemy na drugą stronę i robimy to samo, przy czym po 
przeskoku od razu jedna noga ma znaleźć się na drugiej gumie. 

8. Zaczepiamy stopą za gumę i przeskakujemy tą nogą na drugą stronę 
poza drugą gumę. 7 razy zmieniamy stopę w tej pozycji, za każdym 
razem wykorzystując do tego jeden skok. 

9. Wskakujemy jedną nogą do środka, po czym naskakujemy 
obydwiema na gumę, znów jedną nogą do środka i na gumę. 
Następnie przeskakujemy na drugą stronę i powtarzamy sekwencję. 

10. Zaczepiamy stopą za gumę i przechodzimy tą nogą poza drugą 
gumę, po czym drugą stopę wkładamy do powstałej dziury i też 
zaczepiamy o gumę. Teraz 9 razy przeskakujemy o 180 stopni wokół 
własnej osi, cały czas mając gumę poza stopami. 

11. Zaczepiamy stopami o gumę i przechodzimy z nią nad drugą 
gumą. Następnie cofamy się i mamy teraz tę drugą gumę za pię 
Stajemy na niej, podskakujemy i lądujemy na gumie, która była przed 
nami. 

3. Gra KAMYCZKI 
Zabawa polega na podrzucaniu jednego kamienia w górę i jednoczesnym 
zgarnianiu reszty z ziemi i łapaniu wszystkich w dłoń. W tym celu 
rozsypujemy kamyki na podłodze. Wybieramy jeden z nich i trzymamy                   
w dłoni. Musimy podrzucić go do góry i w tym czasie zgarnąć kolejnego 
spośród rozsypanych na ziemi - łapiemy kamień leżący na ziemi tak, by 



zdążyć złapać kamień, który podrzuciliśmy. Podrzucamy i łapiemy tą samą 
dłonią! 
Mając już dwa kamienie w ręku, podrzucamy jeden z nich i łapiemy kolejny 
(trzeci) z ziemi. Powtarzamy czynność, aż złapiemy wszystkie pięć 
kamieni w jedną dłoń. 
Gdy przejdziemy ten etap, zaczynamy łapać parami. Rozsypujemy cztery 
kamyki z powrotem na ziemi i znów podrzucamy piątego w górę. Tym 
razem jednak podczas gdy jest on w górze, tylko przysuwamy sobie 2 
kamyki z ziemi bliżej siebie (będzie nam łatwiej je złapać, niż kiedy są                      
w rozproszeniu) i łapiemy kamień będący w powietrzu. Dopiero teraz 
ponownie podrzucamy kamień i zgarniamy dwa kamienie z ziemi, łapiemy 
wyrzucony kamyk. I znowu po kolei - podrzucamy kamień, przysuwamy 
bliżej siebie 2 pozostałe kamyki, łapiemy kamień. Pamiętajmy, że cały 
czas trzymamy w dłoni wszystkie zgarnięte kamyki a wyrzucamy z niej 
tylko jednego. 
Potem analogicznie łapiemy trójkami a na końcu wszystkie cztery. 
Ostatni, najtrudniejszy etap polega na tym, aby wyrzucać i łapać kamienie 
z grzbietu dłoni: wysuwamy przed siebie dłoń, złączamy i prostujemy 
palce, kamienie kładziemy na grzbiecie dłoni na śródręczu, wyrzucamy 
wszystkie w górę, tak by złapać je w tą samą dłoń. 
Oczywiście ćwicząc się w łapaniu kamieni nie mamy niezliczonej ilości 
prób – jeśli nie złapiemy, kolejkę przejmuje następny gracz. 
 

4. Gra w KAPSLE 

Na ziemi rysujemy tor: kredą lubi kamieniem na chodniku. Szerokość toru 
uzależniona jest od ilości uczestników – im więcej graczy, tym szerszy 
powinien być tor. Zaznaczamy linię startu i linię mety a pomiędzy nimi 
może „dziać się” wszystko tzn. tor może zakręcać, można robić nasypy                 
i wyrzutnie z piasku, przeszkody z gałęzi, kamieni lub zbiorniki wodne 
(dołek w ziemi zabezpieczony folią i wypełniony wodą albo zwykła kałuża). 
Ustawiamy kapsle na starcie, jeden obok drugiego, wierzchnią stroną na 
spód i pstryknięciem w falowany bok kapsla przesuwamy się do przodu. 
Pstrykamy na zmianę i w ten sposób ścigamy się do mety. Wypadnięcie 
poza linię toru oznacza stratę kolejki. Wygrywa ten gracz, którego kapsel 
jako pierwszy przekroczy linię mety. 

5. Zabawa w chowanego (mówiło się potocznie zabawa w skrytko 😊) 

Zabawa w chowanego to absolutna klasyka gatunku. Swoją popularność 
zawdzięcza faktowi, że ma dosyć proste zasady, nie wymaga 
dodatkowych przedmiotów, a daje mnóstwo frajdy. Na upartego                             
w chowanego mogą grać nawet dwie osoby, ale wskazane jest, żeby 



uczestników zabawy było 3 lub więcej. Na początku losujemy lub 
wybieramy osobę, która będzie szukała pozostałych. Następnie szukający 
zakrywa oczy i liczy do ustalonej liczby (zazwyczaj do dziesięciu lub 
dwudziestu). W tym czasie pozostali uczestnicy gry mają za zadanie 
skutecznie się schować. Gdy odliczanie się skończy to szukający zaczyna 
szukać dzieci. Kiedy kogoś zauważy to musi pobiec do miejsca w którym 
odliczał i „zaklepać” danego gracza ustaloną formułką np. „1,2,3 Tomek 
zaklepany”. Jeśli zaś osoba chowająca się pierwsza dobiegnie do miejsca 
odliczania i „się zaklepie” to wygrywa z szukającym. 

6. Zabawa PIŁKA PARZY 

Dzieci stają w kółku, jedno wybrane dziecko staje poza kółkiem . Kiedy 
dzieci podają sobie piłkę, osoba stojąca poza kółkiem mówi piłka parzy. 
Dziecko, które w tym momencie złapie piłkę zamienia się miejscami                       
z dzieckiem spoza kółka i zabawa zaczyna się od nowa. 

7. Zabawa GĄSKI, GĄSKI DO DOMU 

Wybieramy „matkę” i „wilka”, pozostałe osoby są „gąskami”. Stado gąsek 
stoi po jednaj stronie podwórka, mama gąska staje po drugiej stronie 
podwórka, a zły wilk stoi na środku. 

Mama gąska woła: Gąski, gąski do domu!                                                     
Gąski odpowiadają: Boimy się!                                                                  
Mama gąska: Czego?                                                                                      
Gąski: Wilka złego!                                                                                       
Mama: A gdzie on jest?                                                                                
Gąski: Za górami, za lasami                                                                              
Mama: A co robi?                                                                                                
Gąski: Ostrzy nóż zębami                                                                                 
Mama: Na kogo?                                                                                             
Gąski: Na nas!                                                                                       
Mama: Gąski, gąski do domu! 

Wtedy gąski jak najszybciej biegną do matki, a wilk próbuje ich jak 
najwięcej wyłapać i zaciągnąć do więzienia. Gra się toczy do momentu aż 
wszystkie gąski zostaną złapane. 

8. PODCHODY 

W dużym skrócie – jedna drużyna ucieka, druga musi ją złapać. Zasady 
można modyfikować w zależności od ilości osób, ich wieku i terenu, na 
którym odbywa się gra. Ogólne podstawy będą jednak zawsze podobne: 



• Grupę osób dzielimy na dwie drużyny. Trzeba wziąć pod uwagę wiek 
dzieci i ich predyspozycje. Drużyny powinny mieć wyrównane szanse. 
Wystarczy nawet dwójka dorosłych i dwójka dzieci, żeby stworzyć 
dwie drużyny. Wtedy każdy rodzic jest w parze z dzieckiem. 

• Poprzez losowanie bądź głosowanie, grupy dzielą się na uciekających 
i tropią 

• Pierwsza grupa ucieka. Zostawia jednak po sobie ślady, które mają 
nakierować pogoń na cel. Tutaj otwiera się przestrzeń na kreatywność 
Znakiem może być strzałka ułożona na ziemi z patyków, karteczka ze 
wskazówką, zadanie do wykonania, które zakończy się uzyskaniem 
podpowiedzi i wiele innych. Wszelkie wskazówki powinny być 
oczywiście dostosowane do wieku graczy. Warto też, by dzieci mogły 
szybko rozwikłać zagadkę czy odnaleźć znak, by gra dynamicznie 
posuwała się do przodu. 

• Wygrywa drużyna tropiąca, jeżeli wykona wszystkie zadania po 
drodze i uda jej się w określonym czasie odnaleźć uciekinierów. 

 

Życzymy Wam radości, śmiechu i zabawy do wieczora 😊 

Wychowawczynie świetlicy 😊 

 

 


