
ZABAWY NASZYCH

PRZODKÓW



W erze komputerów czas przypomnieć     

w co i jak bawili się nasi przodkowie.



RAZ DWA TRZY 

BABA JAGA PATRZY

Baba Jaga stoi plecami do 

dzieci, a w tym czasie reszta 

grupy biegnie w jej kierunku. 

Na słowa: Raz, dwa, trzy, Baba 

Jaga patrzy! dziecko będące 

Babą Jagą odwraca się, a 

dzieci zastygają w bezruchu. 

Jeśli ktoś się poruszy, wraca 

na start. Wygrywa dziecko, 

które najszybciej dotrze do 

stanowiska Baby Jagi.



TRZEPAK

Na nich spotykało się       

z kolegami, bawiło          

w ganianego, bezcelowo 

wisiało, siedziało, grało    

w różne gry, ćwiczyło, 

spędzało czas na 

zabawach i wygłupach.



BEREK

Na początku wybiera się jedną 

osobę, która będzie berkiem. Jej 

zadaniem jest dogonienie 

dowolnego grającego, klepnięcie 

go w dowolną część ciała z 

okrzykiem "berek!". Dotknięta 

osoba staje się w ten sposób 

berkiem i teraz ona goni 

pozostałych.



CIUCIUBABKA

Jedna z osób jest Ciuciubabką. Ciuciubabka 

musi mieć zawiązane oczy np. chustą. 

Pozostali uczestnicy zabawy dotykając 

Ciuciubabkę muszą nią “kręcić” dookoła, 

powtarzając słowa:

Ciuciubabko kręć się kręć…

po wypowiedzeniu tych słów, gracze muszą 

uciekać, żeby Ciuciubabka ich nie złapała. 

Można oczywiście dotykać Ciuciubabkę, ale 

trzeba uważać, żeby nie zostać złapanym. 

Osoba, która zostanie złapana przez 

Ciuciubabkę, przejmuje rolę Ciuciubabki.



CYMBERGAJ

Potrzebujemy do niej stołu, trzech 

monet i dwóch grzebieni. Monety 

rozdzielamy po jednej dla każdego z 

graczy (to będą piłkarze), jedną 

zostawiamy (jako piłkę), a kredą 

rysujemy prowizoryczne boisko. Za 

pomocą grzebieni na zmianę uderzamy 

w swojego „piłkarza”, aby uderzył 

„piłkę” w kierunku bramki 

przeciwnika.



GRA W GUMĘ

Dwie osoby stają naprzeciw siebie w 

odległości około metra i między sobą 

mają rozciągniętą gumę do skakania, 

którą zahaczają za kostki. Trzecia 

osoba natomiast ma za zadanie, 

skacząc na tej gumie, wykonać 

wcześniej ustalony układ. Jeśli jej się 

uda, zwiększamy trudność i 

podnosimy gumę za kolana, a później 

za uda. Jeśli się jednak nie uda, to 

zmienia się z jedną z pozostałych 

osób i to ona próbuje.



SKAKANKA

Od wyobraźni posiadacza 

skakanki zależy jak będzie skakał. 

Oprócz zwykłego przeskakiwania 

przez skakankę obunóż, 

lajkonikiem, na jednej nodze, 

prawej lub lewej czy krzyżakiem, 

do przodu lub do tyłu, 

zwyczajnie lub w układach figur, 

skakanka daje wiele możliwości 

różnorodnych zabaw w grupach.



KAPSLE

Bierzemy kapsle z lemoniady, 

kredą rysujemy na ziemi trasę 

wyścigu i na zmianę każdy z 

uczestników pstryka swój 

kapsel tak, aby pokonując całą 

trasę (i nie wypadając z niej) 

dotarł do mety (jeśli wypadnie 

to wraca na poprzednie miejsce 

albo na sam początek, w 

zależności od ustaleń).



PODCHODY

Do podchodów wymagana jest 

kreda, kamienie, patyki lub jeszcze 

cokolwiek innego, z czego da się 

zrobić strzałki. Jedna drużyna się 

przemieszcza i zostawia za sobą 

ślady w postaci strzałek (czasem 

bardzo dobrze ukrytych), a druga 

drużyna cierpliwie czeka ustalony 

czas i po tym czasie, stara się 

odnaleźć pierwszą drużynę 

wykorzystując pozostawione 

wskazówki.



KLASY

Rysujemy kredą na ziemi 

siedem kwadratów i jedno 

kółko na ich szczycie, a 

następnie skaczemy po 

całej trasie w 

odpowiedniej kolejności.



 Gry i zabawy z dawnych lat to nie tylko sposób na spędzanie wolnego 

czasu. W odróżnieniu od gier komputerowych umożliwiają one bezpośredni 

kontakt z drugim człowiekiem, rozwijają umiejętności planowania, negocjacji, 

rozwiązywania konfliktów. Dzieci grające razem z dorosłymi mają możliwość 

obserwowania ich w różnych, nawet najbardziej nietypowych sytuacjach, uczą 

się od nich sztuki radzenia sobie z emocjami i z porażkami. W czasie gry i 

zabawy mamy okazję do rozmowy i lepszego poznania siebie nawzajem.
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