
Na ten tydzień przygotowaliśmy dla Was gry i zabawy podwórkowe. 

Gry te możecie wykorzystać do aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

 

 

 

 

 

Kapsle 

Do gry w kapsle potrzebne są minimum dwie osoby.  

Przygotuj kapsle. Wnętrze kapsla można wykleić flagą, imieniem gracza lub 

zdjęciem samochodu. Rozpoczynamy wyścigi państw, rajd samochodów lub 

wyścig graczy. 

Na ziemi patykiem rysujemy trasę, na betonie wykorzystujemy kredę. Im tor 

dłuższy, z większymi zakrętami tym zabawa ciekawsza.  

Kapsle ustawcie na starcie i poruszajcie się nimi pstrykając przy każdym ruchu 

palcem środkowym. W kolejności w jakiej kapsle ustawione były na starcie , 

każdy gracz “pstryka” trzy razy swój kapsel tak by nie opuścił toru, a 

jednocześnie zawędrował jak najdalej po krętej trasie.  

Nie dozwolone były “ścinki”, dopuszczało się natomiast “traktorki” czyli 

przetoczenie się kapsla na “ząbkach. Zwycięża ten gracz, którego kapsel 

pierwszy przekroczy linię mety. 

 

 
 

 
 

 







 

Na ziemi patykiem rysujemy trasę, na betonie wykorzystujemy kredę. Im tor dłuższy, z 

większymi zakrętami tym zabawa ciekawsza.  

Kapsle ustawcie na starcie i poruszajcie się nimi pstrykając przy każdym ruchu palcem 

środkowym. W kolejności w jakiej kapsle ustawione były na starcie , każdy gracz “pstryka” 

trzy razy swój kapsel tak by nie opuścił toru, a jednocześnie zawędrował jak najdalej po krętej 

trasie.  

Nie dozwolone były “ścinki”, dopuszczało się natomiast “traktorki” czyli przetoczenie się 

kapsla na “ząbkach. Zwycięża ten gracz, którego kapsel pierwszy przekroczy linię mety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. KLASY 

 

Foto Pixabay 

 

Do tej zabawy potrzebowaliśmy "gracza", którym najczęściej było pudełko po 

paście do butów (najlepszy!!!), patyk (gdy graliśmy na ziemi), kreda lub kawałek 

cegły (jeśli graliśmy na chodniku, betonie, czy ulicy - tak, zdarzało się nam, a to 

dlatego, że ulice nie były tak ruchliwe, bo nieliczni mieli samochody). 

 

Na podłożu rysowaliśmy pole do skakania. były to dwa rzędy po dwa pola, a 

razem było ich osiem.  

 

Osoba, która zaczyna, rzuca graczem na pierwsze pole. Wtedy jedną nogą skacze 

na te pole i przekopuje na następne aż do piątego pola. Jeśli jej się to uda staje na 

tym polu obiema nogami, bierze gracza w ręce i wraca znów jedną nogą przez 

pole 6,7 i 8. Następnie rzuca gracza na drugie pole i podobnie- przekopuje do 

piątego pola, staje obunóż i z graczem w dłoni, na jednej nodze wraca. Jeśli 

natomiast skusi, grę zaczyna kolejny gracz.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-V4Mt2GyIniM/WYwWf10qbzI/AAAAAAAAIDY/a_Ir7vsXJPg3B88nB1bWSZsAmjbiZJaowCLcBGAs/s1600/hopscotch-1325854_960_720+poiaby.jpg


KOMÓRKI DO WYNAJĘCIA 
 

 

Czas:  

do ustalenia 

 

Wymagania terenu: 

dowolny płaski obszar, po którym można rysować (kredą, patykiem).  

 

Ilość i wiek uczestników:  

najmniej czterech (do kilkunastu)  

 

Niezbędne akcesoria: 

patyk albo kreda do rysowania.  

 

Reguły gry: 

Uczestnicy w niedużej odległości od siebie rysują na ziemi komórki, czyli kółka o średnicy ok. 50-

100 cm i stają w nich. Jedno dziecko zostaje bez komórki. Osoba, która nie ma swojej komórki 

spaceruje pomiędzy pozostałymi uczestnikami pytając kolejne osoby „czy są komórki do 

wynajęcia?”. Zapytana osoba odpowiada, że "nie ma, ale tam są" - w tym czasie inni gracze 

szybko zamieniają się miejscami. Celem osoby bez komórki jest zająć tą, która na chwilę została 

opuszczona, jeśli jej się to uda, to w środku zostaje ta osoba, która pozostała bez komórki.  

GRA W GUMĘ 
 

 

Czas:  

według  uznania 

 

Wymagania terenu: 

kawałek płaskiej podłogi lub ziemi, jeśli grają tylko 2 osoby to konieczny będzie słupek, latarnia, 

trzepak lub noga od stołu albo ciężkie krzesło (coś za co zaczepimy jeden koniec gumy).  

 

Ilość i wiek uczestników:  

od 2 do kilku graczy  

 

Niezbędne akcesoria: 

guma długości ok. 4 metrów  

 

Reguły gry: 

Gra polega na wykonaniu serii skoków przez gumę bez skuchy. Dwoje graczy stoi w gumie, trzeci 

skacze aż do skuchy (wówczas następuje zmiana gracza). Po ponownym powrocie do gry gracz 

zaczyna skoki od poziomu na którym skończył. Skacze się od jedynek do dziesiątek oraz "męczko" 

czyli cała seria jedynek do dziesiątek bez przerwy. Najpierw uczestnicy skaczą na gumie zaczepionej 

na wysokości kostek, później kolan, ud, pasa.  

 

 

 



 

W chowanego  

Im więcej osób do zabawy, tym lepiej. Jedna osoba kryje, czyli zasłania oczy i liczy np. do 

20, w tym czasie pozostałe osoby chowają się. Osobę kryjącą wybrać najlepiej na podstawie 

wyliczanki lub na ochotnika. Zabawa polega na tym, aby odnaleźć dzieci, które się schowały i 

zaklepać w miejscu, w którym się liczyło. Schowany może zaklepać się sam, korzystając z 

chwili nieobecności lub nieuwagi kryjącego. Zabawa trwa dopóki wszyscy schowani zostaną 

odnalezieni lub zaklepią się sami. W kolejnej rundzie kryjącym zostaje dziecko, które jako 

pierwsze zostało odnalezione. 

 

 


