
 Kolory - Uczestnicy stoją w kole i rzucają piłkę, wypowiadając nazwy 

kolorów. Gdy padnie kolor czarny, osoba łapiąca nie powinna złapać piłki. 

Gdy padnie kolor czarny, a osoba łapiąca piłkę złapie ją po raz pierwszy, musi 

wykonać pewne zadanie: gracz kolejno klęka na jedno kolano, gdy złapie ją po 

raz drugi klęka dwa kolana,  trzeci siada, czwarty odpada (można się 

“odczarować”, kiedy gracz złapie piłkę, gdy padnie kolor inny niż czarny). 

 

 Piłka parzy! - Dzieci ustawiają się w kręgu, wokół osoby, która rzuca do nich 

piłkę. Gdy ta znienacka krzyknie “Piłka parzy!” nie wolno jej złapać. Jeśli 

dziecko z kręgu nie złapie piłki, zajmuje miejsce w środku. Jeśli nie wykaże 

się refleksem i złapie piłkę, odpada z gry. 

 

 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. 

 

 Kamień, papier, nożyce - kamień wygrywa z nożycami, nożyce wygrywają z 

papierem, a papier z kamieniem. 

 

 Guma- skucha, dziesiątki – każdy rodzic na pewno wie o co chodzi  Dwie 

koleżanki (lub dwa krzesła) do towarzystwa i można skakać. W gumę grało się 

na 3 szerokościach (baczność, nóżka i rozszerzanka) i kilku wysokościach: 

kostki, łydki, kolana, uda… wyżej też się zdarzało! Gumę można 

przeskakiwać, wskakiwać do środka i wyskakiwać, tak by jej nie dotknąć. 

Rodzice na pewno przekażą Wam wiele innych sposobów. Jeśli macie gumę w 

domu, spróbujcie zagrać z rodzicami i rodzeństwem. 

 

  Klasy/pajac – pajaca rysowało się kredą na podwórku, a do rzutów 

wykorzystywało się małe płaskie kamyki. Planszę pokażę wam w załączniku. 

W pajaca możecie pobawić się podczas spaceru lub w domu. Można nakleić 

taśmę na podłodze i rzucać na poszczególne pola np. guzikiem. Najpierw 

rzucamy na pole nr 1. Gdy trafimy w pole przeskakujemy je, skacząc obunóż 

kolejno na pole 2,3,4-5 w rozkroku, 6, 7-8 w rozkroku. Odwracamy się i 

wracamy, zatrzymujemy się na polu nr 2 , zabieramy kamyk/guzik z pola nr 1 

wskakujemy na nie i wyskakujemy z pajaca. Kolejno rzucamy kamyk/guzik na 

pole nr 2, jeśli trafimy wskakujemy na pole nr 1, przeskakujemy pole nr 2 i 

skaczemy kolejno na inne pola. Wracamy, zatrzymujemy się na polu nr 3 

zabieramy kamyk/guzik i wracamy. Gdy ktoś nie trafi w dane pole, traci 

kolejkę i wtedy rzuca druga osoba. Innym sposobem skoków oprócz obunóż 

mogą być skoki na jednej nodze.  

 


