
Aktywnie spędzamy czas 
 zabawy dzieciństwa 



Jak grać w klasy? 
 
Na ziemi rysujemy diagram (diagramów i 
możliwości jest całe mnóstwo, właściwie 
ogranicza nas tylko wyobraźnia), numerujemy 
go od 1 do 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. 

 

 1. Gra w klasy 

https://4.bp.blogspot.com/-y5ylB6XNlMk/WQ4eaR8GsVI/AAAAAAAAB2g/4uooTs_HTtQNvr2-b9O5RsNNtQhI8Uv4gCLcB/s1600/klaaaasy.bmp


 

Znane układy do gry w klasy i ich zasady. 
 

Chłopek 
 



Zaczynamy od pola z numerem 1. 

Grający przeskakują w pierwszą stronę 

na lewej nodze, w drugą stronę na 

prawej.  

 

https://2.bp.blogspot.com/-GYL5-ixTPD4/WP-c0cI770I/AAAAAAAABtQ/O53BhEwL0LkhsAyAHwKeRbosr_v3N2ikACLcB/s1600/klasy+2.PNG


  

 

Tutaj z kolei na pola 1, 2, 3, 6 grający 

wskakują na jednej nodze, na pola 4 i 5, 

7 i  8 na na dwóch. 

https://3.bp.blogspot.com/-_AfxILEPC6U/WP-c0SPSX-I/AAAAAAAABtM/6tb8AduMDB4d1BqdpX7nSPWw5q_xArm3QCLcB/s1600/klasy+3.PNG


  

 

Gra rozpoczyna się wrzuceniem kamyka 

na odpowiednią klasę. Na pole 1 należy 

wskoczyć na jednej nodze, na pola 2 i 3, 

4 i 5, 6 i 7 obunóż. Celem grających jest 

dostanie się do nieba. Jeżeli kamyk 

wpadnie do piekła, siadają i nie mogą 

więcej grać, kibicują pozostałym na placu 

boju. Wygrywa ten, komu uda dostać się 

do nieba. 

 

 



  

 

 

 

 

Grający ustalają swoje symbole, 

którymi będą oznaczać pola. 

Uczestnicy rzucają kamyk na 

dowolne pole, skaczą do niego na 

jednej nodze, a pole na które kamyk 

upadł oznaczają swoim symbolem. 

Żeby dostać się na swoje pole, trzeba 

przeskoczyć wszystkie kostki przed 

nim, zaczynając od lewego dolnego 

pola. Zawodnicy nie mogą skakać po 

polach oznaczonych symbolami 

przeciwników.  



Potrzebne akcesoria: guma 

Gumę rozciągamy pomiędzy 
dwiema osobami. Mogą też być 
krzesła, zaczepienie o filar lub 
ławkę.  
Można grać na różnych 
szerokościach: rozszerzona, nóżka, 
baczność.  
Skakać na wielu wysokościach i 
tak mija cały dzień: kostki, łydki, 
kolana, uda, pupa, pas. Grajcie w 
parach lub pojedynczo. 

Skucha jest wówczas, gdy stopa 
nie trafi w gumę. 

 

 

2. Guma 



 

 

Berek jest wybierany przy pomocy wyliczanki. Można 
ganić się w kilku wariantach:  

• Berek zaczarowany – dziecko dotknięte przez berka 
zostaje “zaczarowane”, staje z szeroko rozstawionymi 
nogami i może zostać “oczarowane” przez inne 
dziecko, które pod nim przejdzie. Gra kończy się, 
kiedy berek zaczaruje wszystkie osoby. 
• Berek kucany – jeśli dziecko uciekające przed 
berkiem zdąży kucnąć, jest uratowane.  
• Berek drewniany – analogicznie uratowane jest to 
dziecko, które zdąży dotknąć czegoś drewnianego 
(drzewa, ławki, płotu itd.).  
• Berek ranny – złapana osoba zostaje berkiem, ale 
goniąc dzieci musi trzymać się jedną ręką za miejsce, 
którego dotknął poprzedni berek.  

3.Berek: zaczarowany, drewniany, 
kucany, ranny 



 

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.  

 

 

4. Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy 



Potrzebne akcesoria: kreda i patyk jeśli gracie na 
asfalcie lub bruku.  
Jeśli zabawa odbywa się na piasku wystarczy sam patyk. 

Osoba rozpoczynająca grę wypowiada słowa:  
„Wywołuję na przeciwko czerwone piwko, zielone piwko, 
czekolada, marmolada wypowiadam wojnę……”  
 
Wybiera tu nazwę państwa, z którym chce 
współzawodniczyć. Wypowiadając nazwę państwa 
jednocześnie wyrzuca patyk jak najdalej potrafi. 
Wówczas wszyscy się rozbiegają. Wywołana osoba 
biegnie po patyk, gdy go dotknie woła STOP. 

Następnie musi określić, jaka odległość dzieli ją od osoby, 
która ją wywołała. Odległość określa za pomocą: kroków 
słoniowych, parasolek, normalnych kroków lub stópek. 
Po określeniu odległości sprawdza, czy dobrze to 
określiła. Jeśli tak i bez problemu dotknie patykiem osoby 
może zagarnąć część jej państwa. 

Gracz, który zostanie bez własnego terytorium odpada. 
Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej ziemi podczas 
zabawy. 
 

5. Wojna, piwko, przeciwko 
 



 

Potrzebne akcesoria: patyk, kreda, 
przygotowane ponumerowane liściki 

Potrzebne są minimum dwie drużyny: jedna 
ucieka i ukrywa się zostawiając za sobą ślady: 
strzałki na ziemi, oznaczenia na krzewach, 
drzewach oraz ponumerowane liściki z 
podpowiedziami i zadaniami. 

Druga drużyna (lub kilka drużyn) liczy (np. do 
50 lub 100) i rozpoczyna szukanie 
uciekających. Idąc po zostawionych śladach 
wykonuje pozostawione zadania i stara się 
odnaleźć uciekającą drużynę. 

Wygrywa ta grupa, która pierwsza dotrze na 
miejsce oraz wykona wszystkie pozostawione 
na trasie zadania. Jeśli pozostawione zadania 
nie zostały wykonane wygrywa drużyna 
uciekająca. 

 

 

6. Podchody – gra terenowa 

 



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 są “ścinki”, dopuszcza się natomiast 

“traktorki” czyli przetoczenie się kapsla na “ząbkach”. 

Zwycięża ten gracz, którego kapsel pierwszy przekroczy 

linię mety. 

 

7. Kapsle,  
zwane też Wyścigiem Pokoju



Wszyscy uczestnicy stają w kole i podają 
sobie piłkę tak, jak w siatkówce. Ważne, aby 
jak najdłużej utrzymać ją w locie. Osoba, która 
nie odbije skierowanej do niego piłki lub zrobi 
to nieprawidłowo i piłka spadnie, wchodzi do 
środka koła i przykuca.  
Pozostałe osoby dalej odbijają piłkę próbując 
“zbić” tego gracza, który jest w kole. 

Jeśli się uda gracz ze środka koła otrzymuje 
literę “Z”. Każde następne zbicie to kolejna 
litera słowa ZIEMNIAK. Po zebraniu całego 
wyrazu gracz odpada z gry. Może temu 
zapobiec jeśli zdoła złapać piłkę. 

 

8. Gry podwórkowe z piłką – 
Ziemniak 



9.  Krowa 
W zabawę może zagrać nawet 11 

uczestników. Jeden z nich jest 

"krową". Reszta chwyta go za 

palce u obu rąk. Dzieci kręcą się w 

kółko wołając: Krowo, krówko, 

jakie dajesz mleko? Krowa 

wymienia kolory. Jeśli powie 

białe, dzieci puszczają palce i 

uciekają, a "krowa" musi je 

złapać. Pierwsze złapane stoi bez 

ruchu. Wraca do gry, jeśli inny 

gracz przejdzie pod jego nogami. 

Dziecko, które jest "krową" musi 

wyłapać wszystkie dzieci. Kolejną 

"krową" jest pierwsze złapane 

dziecko w poprzedniej grze. 



10.  Król 
Zabawa polega na odbijaniu lub kopaniu 

piłki o ścianę. Gracze robią to po kolei, 

muszą to robić szybko, tu liczy się refleks. 

Nie można zatrzymać wybitej piłki tylko 

trzeba ją odkopać, albo przenieść między 

kolanami i dotknąć ściany. Odbita piłka nie 

może uderzyć w gracza. Jeśli tak się stanie – 

znaczony jest on literą K. Za każdym razem 

gdy nie dokopie on do ściany, piłka poleci w 

inne miejsce, lub dotknie grającego 

otrzymuje on następną literkę ze słowa 

KRÓL. Jeśli gracz uzbiera całe słowo – 

odpada z gry. Można ustalić 1 lub 2 szanse, 

żeby zbyt szybko nie odpaść z gry.  



11.  Gra w kolory 
Stajemy w kole. Do zabawy potrzebna jest 

piłka.  

Wybieramy kolor, którego nie można złapać 

(najczęściej to czarny). Gra polega na 

szybkim rzucaniu do siebie nawzajem piłki z 

podaniem koloru, gdy ktoś powie czarny i 

ktoś złapie wtedy piłkę - klęka na jedno 

kolano. Gdy następnym razem klęczący 

gracz złapie właściwy kolor lub nie złapie 

piłki ze słowem "czarny", może wstać z 

kolana. Jeśli ponownie złapie "czarną" piłkę 

lub nie złapie piłki z innym kolorem, klęka 

na drugie kolano. Następny błąd to podpór na 

łokcie. Z tej pozycji musi łapać lub 

wypuszczać parzący kolor :)  
  



 
Serdecznie zachęcamy Was do aktywności na świeżym powietrzu, 

a przedstawione zabawy zapewnią Wam dobrą zabawę. 
Pomysłów zapewne  wystarczy na kilka dni. 

 
 

   Prezentację przygotowały:   
                                                                         Alicja Urban 

                                                                                  Wioletta Kalina 


