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W naszym sklepie internetowym polecamy ciekawą metodę Gier Komunikacyjnych 

z opisem różnych zastosowań do wykorzystania zarówno w szkole, jak i w czasie szkoleń: 

 

1 - 36 graczy 
 

Gracze wcielają się w role ekspertów do spraw nieruchomości, którzy 
mają za zadanie oszacować wartość nieistniejącego już pałacu. 
 

Gra Komunikacyjna Pałac Hrabiego może być również użyta w procesie 
nauczania matematyki, ponieważ żeby rozwiązać zadanie uczestnicy 
będą musieli wykorzystać wiedzę o prostych działaniach 
arytmetycznych, powierzchni figur i brył oraz twierdzeniu Pitagorasa. 

 

 

1 - 30 graczy 
 

Gracze wcielają się w role średniowiecznych inżynierów, których 
zadaniem jest zbudowanie fortyfikacji otaczającej miasto. 
 

Gra Komunikacyjna Średniowieczna Fortyfikacja może być również 
użyta w procesie nauczania matematyki, ponieważ żeby rozwiązać 
zadanie uczestnicy będą musieli wykorzystać wiedzę o prostych 
działaniach arytmetycznych, powierzchni figur oraz gęstości 
zaludnienia. 

 

 

1 - 11 graczy 
 

Gracze wcielają się w rolę archeologów pracujących w Egipcie, którzy 
właśnie odkryli resztki starożytnej piramidy i mają oszacować jej 
wysokość. 
 

Gra Komunikacyjna Starożytna Piramida to jedna z najtrudniejszych 
gier, choć składa się tylko z 11 zdań. Gra może być również użyta 
w procesie nauczania matematyki, fizyki i geografii, ponieważ żeby 
rozwiązać zadanie uczestnicy będą musieli wykorzystać wiedzę 
o prostych działaniach arytmetycznych, objętości brył, gęstości, 
wypieraniu cieczy oraz kącie padania promieni słonecznych. 
 

Gra dodawana jest jako bonus przy zakupie gry  
Pałac Hrabiego lub Średniowieczna Fortyfikacja. 

 
 

Materiał, który otrzymujesz kupując każdą Grę Komunikacyjną w naszym sklepie zawiera: 

- informacje metodzie 

- instrukcja dla graczy 

- informacje dla graczy (36 informacji) 

- opisy zastosowania metody: 

1. Zadanie komunikacyjne dla grupy 

2. Ćwiczenie negocjacyjne 

3. Kooperacja zespołowa 

4. Gra handlowa 

5. Rozwijanie predyspozycji liderskich 

6. Wciągająca łamigłówka 

7. Powtórka z matematyki 

- podpowiedzi dla grupy, kiedy rozwiązanie nie idzie 

- rozwiązanie (nie czytaj tej sekcji jeśli sam chcesz najpierw rozwiązać grę) 
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Zapoznanie grupy 
Jest to obowiązkowa pozycja programu na początek każdego wyjazdu, na pierwszą lekcję, a może nawet na imprezę, 
na której nie wszyscy się znają – krótko mówiąc: wszędzie tam, gdzie trzeba ludzi ze sobą zapoznać... 

 

Przedstaw sąsiada 

Uczestnicy siedzą w kręgu, odliczamy do dwóch. Jedynki obracają się w lewo, a dwójki w prawo. Następnie w parach 
rozmawia się o sobie. Po kilku minutach każdy przedstawia osobę, z którą rozmawiał. 

Zabawę można zastosować również w grupie, która dobrze się zna (np. klasie). Wtedy pomijamy część rozmowy 
w parach i każdy przedstawia osobę po swojej prawej stronie. Można urozmaicić przedstawianie dodatkową instrukcją, 
np.: przedstaw dobre strony osoby, o której mówisz, opowiedz o najciekawszym wspólnym przeżyciu, itp. 

     

5 - 10 min. – średnie tempo 
wiek > 12 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Rzucanie czegoś 

Wszyscy stoją w kręgu. Prowadzący mówi jak ma na imię i rzuca coś (może to być maskotka, piłka, rolka papieru 
toaletowego) do jednej z osób, mówiąc przy tym imię tej osoby. Kolejna osoba mówi od kogo dostała przedmiot, jak 
ma na imię i do kogo rzuca. I tak dalej. Można do zabawy dodać również inne informacje, np. wiek, zainteresowania, 
itp. 

Ciekawym wariantem tej zabawy jest rzucanie kłębka wełny tak, że pierwsza osoba trzyma jej koniec, a każda kolejna 
też łapię wełnę tworząc przy tym swoistą sieć. Zwijać można w ten sam sposób, z tym że, trzeba to trzeba to robić 
w dokładnie odwrotnej kolejność, żeby się nie poplątać... 

     

10 - 20 min. 
piłeczka lub 

maskotka, ew. 
kłębek wełny 

wolne tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Dwie prawdy i nieprawda 

Każdy uczestnik mówi o sobie na forum podając 3 informacje: 2 prawdziwe i 1 nieprawdziwą. Zadaniem pozostałych 
jest wskazanie, która z podanych informacji jest nieprawdziwa. Ćwiczenie możemy wykorzystać pokazując jak by bardzo 
często oceniamy ludzi na podstawie wyglądu zewnętrznego, pierwszego wrażenia i przez stereotypy. 

     

10 - 20 min. - wolne tempo 
wiek > 14 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 
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Akronim imienia 

Każdy z uczestników na kartce papieru po lewej stronie zapisuje pionowo swoje imię, po czym każdą literę rozwija 
przymiotnikiem lub innym określeniem pasującym do niego. Następnie każdy opowiada pozostałym o swoich 
określeniach. 

Na przykład: M iła      K ibic 
 O garnięta     A nalizujący 
 N ie lubi wątróbki    R obi dużo zamieszania 

I naczej niż wszyscy pisze „8”    O twarty 
 K ocha czytać      L itujący się 
 A mbitna 
 

     

20 - 30 min. 
kartki, 

przybory do pisania 
wolne tempo 

wiek > 13 
liczba < 20 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Trójkąt podobieństw 

Ćwiczenie w trójkach. Każda trójka otrzymuje kartkę flipczartową, na której rysuje duży trójkąt i przy każdym kącie pisze 

jedno imię członków trójki. Następnie uczestnicy szukają podobieństw między sobą i jeśli dane podobieństwo dotyczy 

dwóch osób zapisują je przy boku, który łączy kąty tych osób, a jeśli wszystkich trzech osób, to w środku trójkąta. Po 

ćwiczeniu możemy zaprezentować nasze trójkąty na forum. 

     

20 - 30 min. 
kartka flipczartowa 
i marker dla każdej 

trójki 
wolne tempo 

wiek > 14 
liczba < 30 

w pomieszczeniu 

 

 

Rundka z powtarzaniem 

Chyba najprostszy i najbardziej znanym sposobem przedstawiania się jest wymienianie swoich imion po kolei i żeby to 
trochę utrudnić można zrobić to tak, że każda kolejna osoba musi wymienić imię wszystkich osób, które robiły to przed 
nią. Oczywiście ostatni ma najtrudniej... 

Można to również zrobić w taki sposób, że każdy przedstawiając się pokaże coś, np. stanie na jednej nodze, zrobi 
jaskółkę, złapie się za uszy, czy zagra na nosie lub doda do swojego imienia jakiś epitet zaczynający się na tą samą literę 
co imię (np. aktywna Alina). Kolejne osoby powtarzają gesty i pokazują swoje. 

     

10 - 20 min. - wolne tempo 
wiek > 6 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 
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Kto, tak jak ja… 

Wszyscy siedzą na swoich krzesłach, w kręgu. Dla jednej osoby brakuje krzesła i stoi ona w środku. Osoba ta mówi jakąś 

właściwość (np. cechę, element ubrania, itp.), który ją charakteryzuje i wszystkie osoby, które się nią charakteryzują 

zamieniają się miejscami, np. "Kto, tak jak ja… ma jasne skarpetki, ma blond włosy, jest wyższy niż 1,7 m, lub truskawki, 

itp….". Wtedy osoba, która nie miała miejsca zajmuje jakieś krzesło i znów ktoś pozostaje na środku i mówi: "Kto, tak 

jak ja…" 

     

5 - 15 min. krzesło dla każdego szybkie tempo 
wiek > 4 

liczba < 25 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Koc i imiona 

Grupę dzielimy na połowy i miedzy nimi dwie osoby rozpościerają koc. Z każdej drużyny do koca zbliża się jedna osoba. 
Koc opada i kto pierwszy krzyknie imię osoby z drugiej strony wygrywa, a przegrana osoba przechodzi do jego drużyny. 
Gramy do póki wszyscy będą w jednej drużynie. 

     

10 - 30 min. koc wolne tempo 
wiek > 4 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Cienie 

Na futrynie wieszamy prześcieradło i kierujemy na nie silne światło, tak żeby z drugiej strony widać było cień. Do 
prześcieradła podchodzi osoba z jednej drużyny, a druga drużyna ma za zadanie zgadnąć kto to jest. Jeśli się pomylą 
jedna osoba od nich przechodzi do drużyny przeciwnej, jeśli zgadną osoba z drugiej drużyny przechodzi do nich. 
Następnie druga drużyna wystawia kogoś ze swojej strony prześcieradła. Można się przebierać! 

     

10 - 20 min. 
prześcieradło, 

2 lampki 
średnie tempo 

wiek > 6 
liczba < 20 

musi być ciemno 

 

Zip-Zap 

Gra dobra na utrwalenie imion. Wszyscy stoją (lub siedzą) w okręgu. Jedna osoba jest w środku i wskazuje na wybraną 
przez siebie osobę. Jeśli powie „zip” osoba wskazana musi podać imię swojego sąsiada po prawej, jeśli powie „zap” 
musi podać imię osoby po lewej. Jeśli natomiast osoba w środku powie „zip-zap” osoby po lewej i prawej stronie 
wskazanej osoby zamieniają się miejscami. Jak ktoś się pomyli wchodzi do środka. 

Później grę można utrudnić wprowadzając „zip-zip”, lub „zap-zap”, wtedy osoba wskazana musi podać imię osoby 
siedzącej o dwa miejsca od niej. 

     

5 - 15 min. - szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 
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Rozmowy dookoła koła 

Wszyscy ustawiają się parami po okręgu, twarzami do siebie (na siedząco lub na stojąco). Prowadzący rzuca jakiś temat 
rozmowy, np.: moje pierwsze zwierzątko, miłość, polityka zagraniczna Meksyku, itp. Osoby rozmawiają ze sobą 
w parach na ten temat przez np. 2 minuty. Później zewnętrzny okręg przechodzi o jedną osobę do przodu i rozmawiamy 
teraz z kimś innym na inny temat (lub ten sam, w zależności od tego jak zadecyduje prowadzący). 

Bardzo ciekawym tematem do rozmowy (w szczególności, jeśli w grupie jest różny poziom znajomości między 
członkami) jest: "Powiedz mi o sobie coś, czego jeszcze nie wiem". 

     

10 - 25 min - średnie tempo 
wiek > 12 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Integracja grupy 
Oczywiście, z gruntu rzeczy, każda gra lub zabawa grupowa jest integracyjna, czyli podnosząca wzajemną znajomość 
i zgranie grupy... 

 

Magiczna podróż 

Chodzimy po sali jak kto chcę (lub gęsiego, za jedną osobą). Prowadzący mówi, że oto znajdujemy się w górach i wieje 
straszny wiatr, przedzieramy się przez krzaki, idziemy po śniegu, po piasku, w błocie, z kelnerską tacą na statku, 
przechodzimy przez rzekę, gdzie jest coraz głębiej i głębiej, a potem znów coraz płyciej i płyciej, w czasie marszu łapiemy 
jaszczurki, łapiemy motyle, zamieniamy się nagle w pieski i idziemy na czworaka, idziemy po rozgrzanym asfalcie, 
jesteśmy smutni i przygnębieni, ale zaraz radośni i pełni entuzjazmu, skaczemy przez strumyk po kamieniach, każdy 
idzie w jak najgłupszy sposób, aż wreszcie dochodzimy do polany, gdzie można się położyć, odpocząć, spojrzeć 
w chmury... po to, żeby znów ruszyć w drogę. 

Oczywiście najlepiej ułożyć naszą wędrówkę, w taki sposób, by opowiadanie miało jakiś sens. Dobrą radą jest również 
to, żeby zaczynać od rzeczy najmniej angażujących, a kończyć na tych najdziwniejszych (np. zamianie w pieski). 

     

10 - 20 min. - zmienne tempo 
wiek > 12 
liczba < 25 

w pomieszczeniu 

 

Memory 

Jedna osoba wychodzi, a pozostałe umawiają się w parach na jakiś znak – gest. Każda para ma inny gest. Wszyscy 
ustawiają się w okręgu i wchodzi osoba, która wcześniej wyszła. Jej zadanie polega teraz na dobieraniu osób w pary – 
tak jak w grze memory. 

     

5 - 10 min. - szybkie tempo 
wiek > 6 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 
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Sałatka owocowa 

Każdy siedzi na swoim krześle. Krzesła ustawione są w okrąg. Odliczamy do 4. I teraz: 1 to banan, 2 to jabłko, 3 to kiwi, 
4 to gruszka. Jedna osoba stoi w środku, dla niej brakuje krzesła, dlatego wymienia nazwę jakiegoś owocu. Każda osoba, 
która usłyszy swój owoc, musi zmienić miejsce. Wtedy osoba będąca w środku zajmuje jak najszybciej wolne miejsce, 
a osoba, która teraz została bez miejsca, wymienia nazwę innego owocu. Można wymieniać więcej niż jedną nazwę, 
albo po prostu krzyknąć: SAŁATKA OWOCOWA. Wtedy każdy musi zmienić miejsce. 

Ciekawą odmianą tej zabawy pozwalającą również na lepsze poznanie się grupy jest zabawa Kto, tak jak ja.... 

     

10 - 20 min. krzesło dla każdego 
bardzo szybkie 

tempo 
wiek > 6 

liczba < 25 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Coraz bliżej… 

Prowadzący zaprasza wszystkich, żeby chodzili po sali jak kto chce. W dowolnym kierunku, z dowolną szybkością, 
a następnie wydaje polecenia co zrobić, gdy na naszej drodze spotkamy innego członka grupy: puścić mu oko, przywitać 
się lewą ręką, pocałować w łokieć, mruknąć jak kot, złapać za kolano, popatrzeć głęboko w oczy, otrzeć się plecami, 
szczeknąć, złapać za kostkę... Można robić to samo chodząc w tył. 

     

5 - 10 min. - zmienne tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
w pomieszczeniu 

 

Zakłócenia w odbiorze 

Grupę dzielimy na trzy części. Jedna z nich to nadajnik, druga to odbiornik, a trzecia to zagłuszasz. Zagłuszasz stoi 
pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem. Nadajnik nadaje jakieś hasło (za pomocą strun głosowych), a odbiornik ma za 
zadanie je odebrać (za pomocą uszu). Zagłuszasz zagłusza. Nie bawić się po 22:00... 

     

5 - 10 min. - 
bardzo szybkie 

tempo 
wiek > 6 

liczba < 30 
najlepiej 

na zewnątrz 

 

Artystyczna współpraca 

Grupa siedzi dookoła stołu. Wszyscy zaczynają rysować obrazek na kartce leżącej przed nimi. Na hasło “zmiana”, 
przenoszą się o jedno krzesło w prawo i kontynuują rysowanie czyjegoś obrazka. Zabawa trwa tak długo, aż uczestnicy 
wrócą na swoje miejsce. Można dać każdemu uczestnikowi jeden kolor kredki, aczkolwiek nie jest to niezbędne. 
Podobnie można pobawić się w układanie opowiadania. Wygląda to wtedy tak, że każdy pisze po jednym zdaniu 
i przesiada się dalej. 

     

10 - 30 min. kredki, papier wolne tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
w pomieszczeniu 
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Refleks i różne dziwne rzeczy 

Wszyscy stoją w kole. Jedna osoba jest w środku koła i wskazuję kogoś mówiąc: TOSTER. Wskazana osoba podskakuję 
jak gotowa grzanka, a osoby stojące po jej prawej i lewej stronie łapią się za ręce, tak by „grzanka” była w środku. Kto 
się pomyli wchodzi do środka. Inne dziwne przedmioty (oczywiście można samemu wymyślać najróżniejsze rzeczy): 

MIKSER – osoba środkowa podnosi dłonie nad głowy osób po bokach, a te zaczynają się obracać 

SŁOŃ – osoba w środku pokazuje trąbę, a osoby po bokach wielkie uszy 

MAŁPA – środek drapie się po brzuchu i głowie, a sąsiedzi łaskoczą go po bokach 

SUPERMEN – środek prezentuje mięśnie, a boki wskazują na niego z podziwem 

     

5 - 10 min. - szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Iskierka 

Grupę dzielimy na dwie równe drużyny. Osoby w drużynach siedzą na ławkach lub krzesłach trzymając się za ręce. 
Przeciwne drużyny zwrócone są do siebie twarzami. Osoby na początkach rzędów siedzą plecami do pozostałych, 
a twarzą do prowadzącego, który rzuca monetą. Jeśli wypadnie orzeł pierwsze osoby z rzędów puszczają iskierkę, czyli 
mocniej ściskają trzymaną przez siebie osobę. Iskierka idzie do ostatniej osoby, a ta podnosi rękę. Która drużyna 
pierwsza to zrobi przesuwa się o jedno miejsce do przodu, tzn. osoba, która siedziała na końcu przesiada się na początek 
i teraz ona patrzy, czy wypadnie orzeł, czy reszka. Jeśli wypadnie reszka a iskierka i tak pójdzie i ostatnia osoba podniesie 
rękę, drużyna cofa się o jedno miejsce. W tej zabawie nie wolno nic mówić i jedynym sposobem komunikacji drużyny 
jest właśnie iskierka. Sztuką jest też, patrząc w oczy zawodnikowi z drużyny przeciwnej, nie dać po sobie znać, że właśnie 
przekazuje się iskierkę. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przesiądzie się z powrotem do pozycji początkowej po 
przejściu wszystkich zawodników na początek. 

     

10 - 20 min. 
krzesło dla każdego, 

moneta 
średnie tempo 

wiek > 8 
liczba < 20 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Polecenia 

Uczestnicy chodzą po sali, gra muzyka. W momencie gdy muzyka milknie pada wypowiedziana komenda przez 
prowadzącego. Daną komendę wykonują wszyscy. Komendy mogą brzmieć następującą (im śmieszniejsze, tym lepsze). 
„Przywitaj się  z najbliższą osobą”, „Podskocz”, „Zrób pajacyka”, „Dotknij koloru żółtego”, „Przytul blondynkę”, „Rozwiąż 
komuś buta”, „Dotknij głową ściany”, „Przytul Panią Anię”. Zabawa trwa zazwyczaj około 5 minut (do momentu aż 
uczestnicy zmęczą się, lub znudzą). 

     

5 - 20 min. muzyka zmienne tempo 
wiek > 8 

liczba < 25 
w pomieszczeniu 
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Człowiek do człowieka 

Bardzo prosta zabawa. Na hasło „człowiek do człowieka” dzielimy się w pary. Prowadzący mówi teraz np. „noga do 
nogi” i w parach osoby dotykają się nogami i analogicznie inne polecenia: „stopy do stóp”, „ręce do rąk”, „głowa do 
nosa”, „kolano do brody”, itp. Na kolejne hasło „człowiek do człowieka” zmieniamy się w parach. 

     

5 - 10 min. - szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 
 

Miejsce obok mnie jest wolne… 

Osoby siedzą na krzesełkach w kręgu. Liczba krzesełek jest o 1 większa niż liczba uczestników. Zabawę rozpoczyna 
osoba, która ma po swojej prawej wolne krzesło. Osoba ta mówi swoje imię, a następnie zaprasza na to miejsce jedną 
osobę z pozostałych uczestników: wypowiada jej imię, mówi kiedy się poznali i coś, w czym ta osoba jest dobra” np. 
„Mam na imię Agnieszka. Miejsce obok mnie jest wolne. Zapraszam na nie Patryka. Z Patrykiem poznałam się 2 lata 
temu, gdy to zaczęliśmy uczęszczać do jednej klasy w gimnazjum. Patryk jest bardzo dobrym sportowcem, gra w kosza 
i ze swoją drużyną wywalczył już kilka nagród”. Następna odzywa się osoba, koło której zwolniło się miejsce po prawej 
stronie. Staramy się, by wszystkie osoby kogoś „zaprosiły” i by każdy został „zaproszony”. 

     

10 - 30 min. 
krzesło dla każdego 

+ jedno wolne 
średnie tempo 

wiek > 8 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Kartki pomiędzy ramionami 

Dzielimy uczestników na grupy, około 10 osobowe. Uczestnicy stoją w rzędzie, obok siebie, ramię w ramię. Ręce mają 
splątane z tyłu. Osoba prowadząca, pomiędzy ramiona każdych stojących obok siebie osób wkłada kartkę papieru. 
Następnie zadaniem każdej grupy z osobna jest wykonywanie poszczególnych komend np. „ukłońcie się”, 
„podskoczcie”, „ukłońcie się” itp. w zadaniu ważne jest to, by poszczególne kartki, nie wypadły, nie wysunęły się na 
podłogę. 

     

5 - 15 min. kartki średnie tempo 
wiek > 6 

liczba < 25 
miejsce 

bez znaczenia 
 

Masaż grupowy 

Wszyscy stają po okręgu (twarzą do pleców osoby przed nami) i zaczynają się nawzajem masować. Można wybrać jedną 
osobę, która będzie wydawała komendy co teraz robimy, np: stukamy palcami, dmuchamy sobie w uszy, uderzamy 
pięściami, ruchem okrężnym gładzimy plecy, szczypiemy w kark, łaskoczemy w szyję, uderzamy kantem dłoni, robimy 
fale otwartą dłonią z góry na dół na kręgosłupie, itp. 

     

5 - 20 min. - wolne tempo 
wiek > 8 
liczba > 4 

miejsce 
bez znaczenia 
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Pif-paf 

Jest to bardzo fajna gra na jakiś kilkudniowy (lub dłuższy) wyjazd. Na początku wyjazdu zapisujemy wszystkie imiona 

(i nazwiska, jeśli imiona się powtarzają) na oddzielnych karteczkach. Następnie miedzy wszystkich losujemy te karteczki. 

Zadanie polega na tym, żeby na osobności, kiedy nikt inny nie będzie widział, powiedzieć do osoby, której imię ma się 

na wylosowanej karteczce, "pif-paf". Jeśli to się uda zabiera się karteczkę od tej osoby i poluje się teraz na osobę, której 

imię jest na zdobytej karteczce. Jeśli natomiast ktoś trzeci to zauważy lub usłyszy, osoba, która wypowiadała "pif-paf" 

musi oddać mu swoją karteczkę, a osoba do której powiedziane było "pif-paf" zachowuje swoją karteczkę. Gra toczy się 

do póki jedna osoba zbierze wszystkie karteczki. 

     

kilka dni kartki, długopisy szybkie tempo 
wiek > 12 

liczba 8 - 20 
kilkudniowy wyjazd 

 

 

Morderca 

Wszyscy siedzą w kole, tak żeby nawzajem widzieć swoje oczy. Za pomocą losowania karteczek, kart albo inną metodą 

(np. prowadzący dotyka kogoś, gdy wszyscy mają zamknięte oczy) wybiera się mordercę (albo paru w zależności od 

wielkości grupy). Morderca ma za zadanie eliminować graczy za pomocą mrugnięcia jednym okiem – jeśli mrugnie on 

do kogoś jednym okiem, to znaczy, że kogoś zabił – zabita osoba musi wtedy głośno powiedzieć, że jest zabita i np. 

cofnąć swoje krzesło lub odejść z kręgu. Jeśli ktoś zauważy mordercę zabijającego kogoś (mrugającego okiem) mówi to 

na głos. Jeśli ma racje, morderca odpada, jeśli nie ma racji on sam odpada. Gramy do póki zostaną wykryci wszyscy 

mordercy lub wszyscy nie-mordercy zostaną zabici. 

     

20 - 30 minut 
krzesło dla każdego, 

karty do gry 
średnie tempo 

wiek > 12 
liczba 8 - 20 

w pomieszczeniu 

 

 

Przesiadka po okręgu 

Wszyscy siedzą na krzesłach ustawionych w okrąg. Każdemu daję się jedną kartę. Następnie prowadzący losuje kartę 
z talii i wszystkie osoby, które mają kartę w tym samym kolorze przesiadają się o jedno miejsce w prawo, nawet jeśli 
ktoś tam siedzi (wtedy trzeba siąść na kolanach). Przesiadać się mogą tylko osoby, na których nikt nie siedzi. Nie ma 
ograniczeń co do liczby osób siedzących sobie na kolanach. Wygrywa ten, kto pierwszy wróci na swoje miejsce po 
obejściu całego koła. 

Innym wariantem tej zabawy może być również wybieranie osób, które mogą się przesiąść, przez prowadzącego, np. 
przesiada się ten kto ma białe skarpetki, ten kto ma powyżej 1,8 m wzrostu, tylko kobiety, osoby o jasnych włosach itp. 

     

10 - 30 min. krzesło dla każdego wolne tempo 
wiek > 4 

liczba < 20 
miejsce 

bez znaczenia 
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Byczek 

Jest to fajna zabawa, dla osób które się już trochę znają. Prowadzący mówi, że ma w ręku byczka (może to być jakaś 
maskotka, wtedy może powiedzieć, że trzyma np. misia albo lalkę, ale może to być również wyimaginowany byczek). 
Następnie mówi, że bardzo lubi byczka i że całuje byczka w czoło. Prosi, żeby kolejne osoby też pocałowały byczka 
w jakąś cześć ciała. Kiedy byczek wróci z powrotem do prowadzącego, ten mówi, że byczek, to była tylko taka 
przykrywka i że teraz trzeba pocałować osobę, której wcześniej podało się byczka w tą samą cześć ciała, w którą 
całowało się jego i całuje osobę siedzącą obok w czoło. I tak po kolei... 

     

10 - 30 min. maskotka wolne tempo 
wiek > 14 
liczba < 25 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

 

Budowanie zaufania 
Oczywiście każda gra i zabawa, która integruję, sprzyja lepszemu poznaniu i budowaniu wzajemnego zaufania. Poniżej 
kilka propozycji gier i zabaw, za pomocą których możemy robić to bardzo dosłownie. 

 

Mówienie za plecami 

Każdemu uczestnikowi przymocowujemy do placów kartkę. Następnie każdy może napisać na plecach innych różne 
fajne rzeczy o nim, wydarzenia razem przeżyte, razem odkryte, docenione, pochwały, miłe słowa, itp. Lepiej do tego 
celu nie używać markerów, żeby nie zniszczyć sobie wzajemnie ubrań. Na koniec zabawy każdy odkrywa wiadomości 
dla niego przeznaczone. Chociaż raz można powiedzieć komuś coś dobrego za jego plecami... 

Podobną zabawę można przeprowadzić przyczepiając do pleców samoprzylepne karteczki lub kolorowe kwiatki, które 
później utworzą łąkę. 

     

10 - 25 min. kartki, kredki, taśma średnie tempo 
wiek > 6 

liczba < 25 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Uciekający i goniący 

Dwie osoby stoją do siebie plecami. Jedna osoba ucieka, lecz nie za szybko, druga natomiast stara się nie zerwać z nią 
kontaktu cielesnego. Ma do dyspozycji plecy oraz głowę, ale nie łokcie ani dłonie. Po chwili zmiana. 

     

5 - 10 min. - średnie tempo 
wiek > 12 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 
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W górę i w dół 

Grupa podnosi jedną osobę do góry w pozycji horyzontalnej ponad głowy. Osoba jest trzymana w górze przez jakiś czas 
i powoli opuszczana na podłogę. Prosimy podnoszoną osobę o zrelaksowanie się i zamkniecie oczu. Trzeba pamiętać 
o podnoszeniu i opuszczaniu przez wszystkich uczestników równocześnie (w tym samym tempie). 

Można to również robić trzymając osobę na dwóch palcach (wskazującym i środkowym). 

     

5 - 10 min. - wolne tempo 
wiek > 12 

liczba ok. 8 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Kołysanie 

Grupa staje w dwóch rzędach naprzeciwko siebie, łapiąc się za ręce, tak, żeby stworzyć coś na rodzaj kołyski. Następnie 
każda osoba z grupy po kolei kładzie się na kołysce i jest kołysana przez resztę. Można też kołysać na kocu. Osoba 
kołysana koniecznie musi zamknąć oczy. 

     

5 – 10 min. ew. koc wolne tempo 
wiek > 12 

liczba ok. 8 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Kołysanie głowy 

Kolejne ćwiczenie w parach. Jedna osoba leży, a druga klęczy za nią i delikatnie kołysze jej tylko głowę. Osoba leżąca 
musi na tyle zaufać partnerowi, żeby całkowicie rozluźnić mięśnie szyi i zamknąć oczy. Po paru minutach zmiana. 

     

5 - 10 min. - wolne tempo 
wiek > 12 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Kołysanie na stojąco 

Stajemy w małym okręgu (najlepiej ok. 6-8 osób, jeśli grupa jest większa zróbmy parę okręgów), twarzami do środka, 
bardzo blisko siebie – ramię przy ramieniu. Jedna osoba wchodzi do środka, zamyka oczy i zaczyna się swobodnie 
kołysać na różne strony, mając jednocześnie nogi wyprostowane i stopy w jednym miejscu. Osoby stojące po okręgu 
nie pozwalają się jej przewrócić i delikatnie ją odpychają. 

     

5 - 10 min. - wolne tempo 
wiek > 12 

liczba ok. 8 
miejsce 

bez znaczenia 
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Prowadzenie niewidomego 

Ćwiczenie wykonujemy w parach. Jedna osoba ma zawiązane oczy, a druga ją oprowadza i pokazuje świat. Można 
również drugiej osobie związać ręce i kazać parze wykonywać jakieś zadania, np. narysowanie czegoś, napisanie listu, 
ułożenie puzzli, itp. Później zmiana. 

     

10 - 20 min. 
coś do zawiązania 

oczu 
wolne tempo 

wiek > 12 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Skok w ciemno 

Klasycznym ćwiczeniem na budowanie zaufania jest swobodne opadanie z pozycji stojącej z podwyższenia podczas, gdy 
reszta grupy łapie. Osoba opadająca musi być napięta. 

Ciekawym wariantem tego ćwiczenia jest również to, kiedy grupa ustawi się jak do poprzedniego ćwiczenia (jak do 
kołyski), a osoby kolejno wskakują z rozbiegu na tą kołyskę, a następnie są przetransportowywane za pomocą 
przerzucania na sam koniec rzędu. 

Jeśli osoba boi się opaść do tyłu możemy ją poprosić, żeby na początku zrobiła to do przodu, później na bok i dopiero 
na końcu do tyłu. 

     

5 - 10 min. 
podwyższenie, 

np. stół lub krzesło 
wolne tempo 

wiek > 12 
liczba ok. 8 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Budowanie zespołu 
Podstawą dobrego zespołu jest oczywiście wzajemne zaufanie – ale poza tym gry i zabawy specjalnie przeznaczone do 
budowania zespołu zawierają w sobie również komponenty wyznaczania ról w zespole (często mimowolnego) oraz 
dążenia do wspólnego celu. 

 

Ustawcie się... 

Grupa ma za zadanie ustawić się wg wieku (tzn. od najstarszego do najmłodszego) lub numeru buta bez używania słów 
albo wg wzrostu lub jasności włosów bez używania wzroku (z zamkniętymi lub zawiązanymi oczami). 

W innym ciekawym wariancie tej zabawy prosimy uczestników, żeby każdy z nich wyobraził sobie jakieś zwierzę, ale 
nikomu nie mówił jakie. Następnie uczestnicy ustawiają się od najmniejszego do największego zwierzęcia bez użycia 
słów. Można wydawać z siebie odgłosy wyobrażonych zwierząt… 

Bardzo dobrze w tą zabawę bawi się na ustawionych w rzędzie krzesłach lub ławkach – stanowi to dodatkowe 
utrudnienie, bo osoby poza dochodzeniem odpowiedniej kolejności muszą pilnować się i siebie nawzajem, żeby nie 
spaść na ziemię. Nieco łatwiej możemy przeprowadzić tę zabawę w taki sposób, że na podłodze leży sznurek i każdy 
przez cały czas musi przynajmniej jedną nogą na nim stać. 

     

10 - 20 min. 
coś do zawiązania 

oczu, ew. krzesełka 
lub sznurek 

średnie tempo 
wiek > 6 

liczba < 60 
miejsce 

bez znaczenia 
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Równoważnia 

Z płyty i pala budujemy równoważnie. Cała drużyna nie tylko musi się utrzymać na równoważni, ale również przenieść 
na drugą stronę worki z piaskiem. Płyta, z której zbudowana jest równoważnia nie może oczywiście dotknąć ziemi. 

     

10 - 20 min. 
wytrzymała płyta, 

bal, worki 
z piaskiem 

średnie tempo 
wiek > 14 

liczba ok. 8 
na zewnątrz 

 

Wąż 

Ustawiamy grupy (po ok. 6 osób) na linii. Zawodnicy w swoich grupach ustawiają się na czworaka i łapią za kostki osobę 
przed sobą. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dotrze na linię mety i wróci tyłem. Jest to bardzo dobra gra na 
zgranie grupy. 

     

10 - 15 min. - szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
na zewnątrz 

 

Pajęczyna 

Pomiędzy dwoma drzewami, odległymi od siebie o ok. 2 m, rozwieszamy pajęczynę z lin lub sznurka, tak, żeby były 
w niej oka, przez które zmieści się człowiek. Następnie zespół ma za zadanie przetransportować się na drugą stronę 
pajęczyny, z tym, że każde oko może być użyte tylko raz. Nie wolno również dotykać liny. Cała sztuka dobrego zespołu 
polega na takim rozplanowaniu kto którędy i w jakiej kolejności będzie szedł, żeby to wszystko się udało. 

Łatwiejszym wariantem tej zabawy (i nie wymagającym dużego przygotowania) jest przejście całego zespołu na drugą 
stronę nad liną rozwieszoną na ok. 1,6 m wysokości. 

     

10 - 20 min. lina lub sznurek średnie tempo 
wiek > 14 

liczba ok. 8 
pomiędzy dwoma 

drzewami 

 

Wyścig łódek 

Załogi powinny składać się z około 6 osób. Każda grupa siedzi okrakiem na swoim drągu tyłem do kierunku biegu. 
Jedynie sternik na końcu drągu odwrócony jest przodem do kierunku biegu i wydaje on polecenia sterując tym samym 
łódką. Wygrywa drużyna, która pierwsza dotrze do linii mety. Grę bardzo fajnie prowadzi się w śniegu lub w płytkiej 
wodzie. 

     

10 - 20 min. 
drewniany drąg dla 

każdego zespołu 
szybkie tempo 

wiek > 14 
liczba < 30 

na zewnątrz 
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Wymiana drogi 

Najlepiej jeśli osoby biorące udział chociaż trochę znają teren na którym odbywa się zabawa. Dwa zespoły (wszyscy 
z zawiązanymi oczami) prowadzący zaprowadza w dwa różne miejsca. Zadanie zespołów polega na dotarciu do 
wyznaczonego miejsca (np. charakterystyczne drzewo, określone drzwi, itp.). Następnie zespoły wymieniają się 
informacjami skąd zaczynały swój spacer i mają za zadanie dojść tam, skąd zaczynał drugi zespół. 

     

30 - 60 min. 
coś do zawiązania 

oczu 
średnie tempo 

wiek > 12 
liczba < 14 

na zewnątrz 

 

 

Węzeł gordyjski 

Wszyscy stają w kole, zamykają oczy, podnoszą ręce do góry i ruszają (nie szybko!!!) w stronę środka koła. Tam każdy 
łapie w górze dwie ręce innych osób (ważne żeby swoją lewą ręką złapać czyjąś prawą rękę i swoją prawą czyjąś lewą – 
w przeciwnym wypadku może powstać kilka niezależnie trzymających się grup) i wszyscy otwierają oczy. I teraz już 
najprostsze: należy z powrotem ustawić się w kole, nie puszczając oczywiście rąk! 

     

20 - 30 min. - średnie tempo 
wiek > 12 
liczba < 25 

miejsce bez 
znaczenia 

 

 

Przekręcenie koca 

Koc rozkładamy na ziemi. Uczestnicy stają na nim. Ich zadanie polega teraz na tym, żeby przekręcić do na drugą stronę. 
Oczywiście nie można zejść na ziemie. Jeśli grupa jest mniejsza koc można złożyć na pół. 

     

5 - 15 min. koc średnie tempo 
wiek > 8 

liczba < 15 
miejsce bez 
znaczenia 

 

 

Tratwa 

Uczestników dzielimy na zespoły ok. 10-osobowe. Zadaniem każdego z zespołów jest zmieszczenie się na kocu. Gdy cały 
zespół zmieści się na kocu, składamy koc na pół. Następnie znów na pół i znów na pół, do momentu, aż nie uda się 
wykonać tego zadania. 

     

5 - 15 min. 
koc dla każdego 

zespołu 
średnie tempo 

wiek > 8 
liczba < 30 

miejsce bez 
znaczenia 
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Odłóżcie kij 

Do zabawy potrzebny będzie kij od szczotki. Uczestnicy (ok. 6-8 osób) wyciągają przed siebie palce wskazującej jednej 
ręki. Kładziemy na nich kij w taki sposób, że każdy musi go dotykać od dołu (nie wolno przytrzymywać go od góry). 
Zadaniem zespołu jest położenie kija na ziemi. Zadanie jest dosyć trudne, ponieważ każdy, chcąc dotykać kija, wciąż 
podnosi palec do góry. 

     

5 - 10 min. kij od szczotki średnie tempo 
wiek > 6 

liczba ok. 8 
miejsce bez 
znaczenia 

 

 

Kształty ze sznurka 

Zadanie z pozoru wyglądające na łatwe, ale wcale takie nie jest. Dla każdego zespołu (4-5 osób) potrzebujemy około 12 
metrów liny lub sznurka, która związana jest za końce (tzn. tworzy jedną dużą pętle). Wszyscy członkowie zespołu mają 
zawiązane oczy i ich zadaniem jest ułożenie z sznurka kształtu na podłodze: prostokąta, kwadratu, trójkąta 
równobocznego, trójkąta prostokątnego, okręgu, konturu domku, itp. Po ułożeniu każdego kształtu można odsłonić 
oczy i obejrzeć, co nam wyszło. 

     

10 - 20 min. 
ok. 12 m sznurka 
lub liny, opaski na 

oczy 
średnie tempo 

wiek > 12 
liczba ok. 5 

miejsce bez 
znaczenia 

 

 

Trójkąty równoboczne 

Ustawiamy się w kręgu. Każda osoba wybiera w myślach dwie inne osoby stojące w kręgu, ale nie sygnalizuje w żaden 
sposób kogo wybrała. Na hasło prowadzącego, zadaniem uczestników, bez użycia słów i żadnej innej formy komunikacji, 
jest ustawienie się w trójkąt równoboczny z osobami, które się wybrało: to znaczy trzeba stanąć w takiej samej 
odległości od jednej i od drugiej osoby, jaka jest między nimi. Nie wolno wychodzić z pomieszczenia. Po kilku minutach 
chaosu na sali sytuacja powinna się ustabilizować. Ćwiczenie możemy omówić pod kątem odnajdywania synergii 
i porządku w początkowym chaosie. 

     

10 - 20 min. - średnie tempo 
wiek > 14 
liczba < 20 

w pomieszczeniu 

 

 

 

 

 

 



 

Gry, zabawy i animacje grupowe 

 

 

 

cdw.edu.pl 17 
 

Zabawy i animacje komunikacyjne 
Zabawy i animacje, które pokazują jak ważna jest dobra komunikacja, słuchanie, wzajemne rozumienie i zauważenie, 
że każdy z nas nieco inaczej postrzega rzeczywistość. 

 

Głuchy telefon 

Wszyscy siedzą koło siebie (może być w okręgu) pierwsza osoba mówi jakieś zdanie swojemu sąsiadowi na ucho, ten 
podaje dalej. Ważne, żeby nie powtarzać. Ostatnia osoba mówi zdanie głośno. Zabawę można wykorzystać 
w profilaktyce plotkowania. 

     

15 - 20 min. - średnie tempo 
wiek > 4 
liczba > 4 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Głuchy telefon gestem 

Zabawa bardzo podobna do „głuchego telefonu” z tym, że tutaj nie przekazujemy sobie informacji słownej, ale układ 
gestów. Wszyscy uczestnicy stoją w linii, jeden za drugim tak, że każdy (za wyjątkiem pierwszej osoby) widzi plecy osoby 
przed sobą. Przedostatnia osoba się odwraca i ostatnia pokazuje jej jakiś układ 3 gestów. Następnie ta osoba klepie 
kolejną osobą, która się do niej odwraca i patrzy na układ gestów gest. Następnie układ gestów pokazywany jest dalej. 
Ćwiczenie umawiamy podobnie jak „głuchy telefon” prosząc, żeby każdy powtórzył układ gestów jaki podał dalej. 
Zabawę możemy wykorzystać, żeby zobrazować jaki negatywne skutki może mieć plotkowanie i obgadywanie innych. 

     

15 – 20 min. - średnie tempo 
wiek > 4 
liczba > 4 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Wzór z kartki 

Każdy z uczestników otrzymuje kartkę. Wszyscy siedzą w jednym kole z zawiązanymi oczami. Prowadzący wydaje 
instrukcje dotyczące składania kartki lub odrywania od niej kawałków, np. złóż kartkę na pół, oderwij kwadrat o boku 
3 cm, zagnij na rogu trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5 cm. Uczestnicy animacji nie mogą o nic pytać 
– wykonują polecenia tak jak je zrozumieli. Na końcu otwieramy oczy i oglądamy nasze kartki. Ćwiczenie omawiamy 
pod kątem rozumienia instrukcji – przecież prowadzący wydawał te same polecenia, a każdy z nas je nieco inaczej 
rozumiał, ponieważ nasze kartki ostatecznie wyglądają inaczej. 

     

15 - 20 min. 
kartka dla każdego, 
ew. opaski na oczy 

wolne tempo 
wiek > 12 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 
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Kopiowanie obrazka lub budowli 

Ćwiczenie wykonywane w trójach (ewentualnie można wykonywać je w taki sposób, że grupę dzielmy na trzy zespoły 
po kilka osób). Dla każdej trójki szykujemy dwa identyczne proste zestawy (ok. 20 klocków) z klocków np. LEGO, jeden 
zestaw jest zmontowany, a drugi rozsypany. Zadaniem trójki jest skopiowanie zestawu. 

Każda osoba z trójki ma rolę: 

– Obserwujący – tylko on widzi zmontowany zestaw i przekazuje informacje o nim Łącznikowi 

– Łącznik – od Obserwującego otrzymuje informacje o tym jak zbudowany jest zestaw i przekazuje ją Budowniczemu, 
ale sam nie widzi ani pierwotnego zestawu, ani tego, co buduje Budowniczy 

– Budowniczy – na podstawie informacji otrzymanych od Łącznika buduje zestaw (nie ma bezpośredniej komunikacji 
z Obserwującym). 

Ćwiczenie możemy wykonać również bez klocków ale np. z kopiowaniem prostego obrazka. 

     

20 - 30 min. 

dwa identyczne 
zestawy klocków dla 

każdej trójki, ew. 
proste obrazki, 

kartki i przybory do 
pisania 

średnie tempo 
wiek > 14 
liczba < 20 

w pomieszczeniu 

 

 

Ćwiczenie na udzielanie informacji zwrotnej 

Ćwiczenie wykonywane jest w parach. Jednej osobie z pary zawiązujemy oczy i otrzymuje ona zwiniętą w kłębek kartkę 
papieru lub np. szmacianą piłeczkę (coś, czym można rzucać i nie będzie toczyło się po podłodze). W odległości ok. 
2 metrów przed tą osobą, na podłodze wyznaczamy z taśmy lub sznurka okrąg o średnicy ok. 40 cm. Zadaniem tej osoby 
jest rzucenie tym przedmiotem, tak, żeby trafić do tego okręgu. Druga osoba z pary, po każdym rzucie, udziela informacji 
zwrotnych w czterech etapach: 

1. Prośba o samoocenę: Jak myślisz, jak Ci poszedł ten rzut? 

2. Przekazanie informacji: Piłeczka poleciała ok. 40 cm za bardzo na lewo. 

3. Zaplanowanie następnego rzutu: Rzuć teraz nieco bardziej w prawo. 

4. Zmotywowanie: Jestem przy Tobie, dasz radę! 

Tę zabawę można wykonywać bez zasłonięcia oczu przy rzucie i rzucaniu za siebie (tzn. tyłem do okręgu). 

     

20 - 30 min. 
coś do rzucania dla 

każdej pary, 
ew. opaski na oczy 

wolne tempo 
wiek > 12 
liczba < 30 

miejsce bez 
znaczenia 
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Gry i zabawy liderskie 
Gry i zabawy pozwalające na wyłonienie lidera z grupy oraz kształcenie kompetencji liderskich. 

 

Zadania na myślenie wyłaniające lidera 

Dobrym ćwiczeniem na budowanie zespołu oraz wyłonienie predyspozycji liderskich jest przydzielenie zespołowi 
zadania, które musi wspólnie rozwiązać niezależnie od innych zespołów i nie ma znaczenia, który zespół rozwiąże je 
pierwszy. Zadania muszą być relatywnie trudne. Po ich rozwiązaniu można podsumować zadania w kontekście ról, jakie 
przyjmowali członkowie zespołów. 

Przykładowe zadania to: 

– Zbudujcie most na przestrzeni 30 centymetrów (z kartek papieru, kleju biurowego, taśmy klejącej, długopis) tak, żeby 
stanęła na nim butelka z wodą. Żaden pojedynczy element mostu nie może być dłuży niż 30 cm. 

– Każdy z członków zespołu musi złapać 3-metrowy odcinek sznurka obydwoma rękami, a następnie trzeba zawiązać 
węzeł bez puszczania sznurka. 

– Zadanie Dunckera: za pomocą zapałek i pudełka pinezek przymocuj świeczkę do tablicy korkowej, tak, żeby można 
było ją zapalić. 

– Wymyślanie nietypowych zastosowań przedmiotów: np. rozbiliście się na bezludnej wyspie ze skrzynią żarówek, co 
możecie zrobić? 

– Ułożenie z siebie różnych urządzeń mechanicznych (np. maszyna do szycia, komputer, samochód) tak, żeby pozostałe 
zespoły odgadły co to jest. 

– Wymyślenie jak największej liczby rozwinięć znanych skrótów (np. PKO, UFO, USA, GOPR, MEN) 

– Ułożenie historii z wyrazami rozpoczynającymi się na tę samą literę alfabetu (najłatwiej będzie z „p”) lub z wyrazami 
rozpoczynającymi się na kolejne litery alfabetu („Ania była ciepłą dziewczyną…” 

 

     

20 - 30 min. 
materiały 

w zależności 
od zadania 

średnie tempo 
wiek > 12 

zespoły po ok. 6 
osób 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Lokomotywy 

Ćwiczenie w trójkach. Osoby stoją jedna za drugą, trzymając ręce na ramionach osoby z przodu. Dwie pierwsze osoby 
mają zamknięte oczy, a trzecia – maszynista – za pomocą umówionego przez trójkę systemu znaków (bez używania 
słów, np. poklepywanie po plecach) prowadzi całą lokomotywę. Uwaga na inne lokomotywy! Po paru minutach zmiana 
maszynisty. Ćwiczenie pozwala sprawdzić to najlepiej czuł się w roli maszynisty – lidera. 

Można również bawić się w to bez trzymania rąk na ramionach, wtedy kontaktujemy się tylko za pomocą głosu. 

     

10 - 20 min. opaski na oczy średnie tempo 
wiek > 6 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 
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Zabawy na myślenie 
Żeby się po prostu pobawić... i może potrenować trochę umysł... 

 

Kim jestem? 

Uczestnicy siedzą w kręgu. Każdy na samoprzylepnej karteczce pisze jakąś sławną (znaną wszystkim osobę), np. Shrek, 
Tadeusz Kościuszko, Papa Smerf, Brad Pitt. Następnie karteczkę przykleja się na czole osoby po swojej lewej stronie, 
tak, żeby osoba ta nie widziała co jest na niej napisane. Teraz każdy zadaje pytania, na które pozostali uczestnicy mogą 
odpowiadać tylko „tak” lub „nie”. Wygrywa osoba, która pierwsza zgadnie kim jest. Jest to bardzo ciekawa gra do nauki 
języka obcego. 

Z dziećmi można grać w ten sposób, że zamiast znanych osób wybiera się nazwy przedmiotów lub zwierząt. 

     

30 - 60 min. 
karteczki post-it, 

długopis 
średnie tempo 

wiek > 6 
liczba 3 - 8 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Przysłówki 

Jedna osoba wychodzi. Reszta wymyśla jakiś przysłówek np. szybko, zwinnie, luksusowo, itp. Osoba wraca i prosi 
pozostałych o wykonywanie jakiś czynności, np. przestaw się, zaręcz się, podskocz, zatańcz, itp., a oni wykonują te 
czynności zgodnie z wybranym wcześniej przysłówkiem. Osoba ma za zadanie zgadnąć jaki to przysłówek. 

     

10 - 20 min. - wolne tempo 
wiek > 12 
liczba > 6 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Ekspert 

Jedna osoba zamienia się w eksperta od pewnej rzeczy. Tą rzecz wymyśla widownia, a której nie zna sam ekspert. 
Następnie widownia przybiera formę reporterów i zadają pytania ekspertowi, w taki sposób by ekspert mógł odgadnąć 
od czego jest ekspertem. 

     

20 - 30 min. - wolne tempo 
wiek > 12 
liczba > 6 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Tere-Fere Bingo 

Gra rozpowszechniona w kręgach biznesu i dobra na nudne spotkanie, na którym ciągle padają jakieś utarte wyrażenia, 
np.: plan operacyjny, wizja, misja, strategia, itp. W innych środowiskach mogą to być inne słowa np.: druh, drużyna, 
zastęp, itp. Znajdujemy takich wyrażeń (słów) 25 i wpisujemy je do kwadratu składającego się z 25 pól (tak jak do 
klasycznego bingo). Każdy gracz wpisuje wyrażenia w innych miejscach (najlepiej przygotować to wcześniej). Teraz 
wszyscy spotykają się na tym nudnym zebraniu i wyczekują, kiedy padnie któreś z wyrażeń zapisanych na kartce. Jeśli 
takowe padnie zakreślamy je na swojej planszy. Osoba, która pierwsza zbierze kolumnę, rząd lub 5 wyrażeń po ukosie 
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wstaje i mówi: BUZZWORD BINGO! albo w polskiej wersji językowej: TERE-FERE BINGO. Osoba prowadząca spotkanie 
oczywiście nie jest wtajemniczona w grę. 

     

rozłożona w czasie 
kartki papieru, 

przybory do pisania 
średnie tempo 

wiek > 14 
liczba 8 - 16 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Parlament 

Ta gra to dobry trening dla pamięci krótkotrwałej. Grupę dzielimy na 
dwie drużyny. Wszyscy siadają na krzesłach wokół okręgu, na przemian 
osoba z jednej i z drugiej drużyny. Cztery (może pięć, w zależności od 
liczby osób) miejsca to parlament. Oddziela się je od pozostałych, np. 
cofając je lekko. Jedno krzesło zostaje wolne. Osoby muszą koniecznie 
pamiętać, kto jest w której drużynie. Każdy na karteczce pisze swoje 
imię. 

Osoba, która ma po swojej prawej wolne krzesło mówi jakieś imię 
(oczywiście z osób bawiących się), może również powiedzieć swoje. 
Teraz ten, kto ma karteczkę z wypowiedzianym imieniem przesiada się na to wolne miejsce i te dwie osoby (ta, która 
mówiła imię i ta która się przesiadała) wymieniają się karteczkami. Teraz inne miejsce jest wolne i znowu osoba, która 
ma je po prawej mówi jakieś imię, ale nie może powiedzieć imienia, które padło bezpośrednio wcześniej. 

Gra polega na tym, żeby obsadzić członkami swojej drużyny wszystkie miejsca w parlamencie, co wcale nie jest takie 
proste… 

     

60 - 120 min. 

małe karteczki, 
długopisy, krzesło 

dla każdego i jedno 
wolne 

średnie tempo 
wiek > 12 

liczba 12 - 20 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Mafia 

Klasyka gatunku. Oryginalne zasady tej gry zostały opracowane przez Dmitrija Dawidowa w 1986 na Wydziale 
Psychologii Uniwersytetu Moskiewskiego. Fama niesie (czyt. "w internecie piszą"), że była ona wykorzystywana w ZSSR 
do szkolenia szpiegów i dyplomatów. Obecnie gra ma bardzo dużo wariantów, a tu zostanie przedstawiony jeden 
z prostszych. 

Gra toczy się w małym miasteczku, gdzie codziennie zbiera się rada miasta, by obradować nad bieżącymi problemami. 
Ostatnio w mieście pojawił się bardzo duży problem, ponieważ zaczęła działać w nim mafia. Przed rozpoczęciem gry 
wybiera się (za pomocą losowania kart, tak, żeby gracze nawzajem nie znali swoich ról – kart nie można pokazywać 
w czasie gry) przedstawicieli mafii (powinno ich być około trzy razy mniej niż wszystkich graczy). Mistrz gry (może nim 
być pierwsza zabita osoba) zapowiada, że zapada noc. Wszyscy zamykają oczy i budzi się mafia. Mafia poznaje się 
nawzajem i może kogoś zabić – przez nieme wskazanie głową lub ręką (w zależności od przyjętych zasad w pierwszą 
noc mafia może również nie zabijać). Następnego ranka budzi się miasto i zaczyna obrady, dotyczące tego, kto jest 
w mafii i kogo trzeba stracić. Miasto w ciągu jednego dnia zabija jedną osobę (drogą głosowania). Osoby, które zostały 
zabite przez (mafię lub przez radę miasta) odchodzą z kręgu. Lepiej jest również, żeby nie pokazywały swoich kart (choć 
można się oczywiście umówić, że pokazują). Gra polega na wyeliminowaniu wszystkich członków mafii lub zabiciu 
wszystkich uczciwych obywateli miasta. 
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Do gry można wprowadzić również dodatkowe role. Do najpopularniejszych należy inspektor Cattani, który każdej nocy 
dowiaduje się od Mistrza Gry roli jednego z graczy. Może on się ujawnić w czasie obrad rady miasta (choć równie dobrze 
ktoś może się pod niego podszywać). Istnieje również wiele innych ról i udoskonaleń gry (np. zapalone świeczki przed 
żyjącymi). Zainteresowanych odsyłamy do Wikipedii. 

     

60 - 120 min. 
karty do gry, 

rekwizyty 
dodatkowe 

wolne tempo 
wiek > 14 

liczba 8 - 16 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

 

Zabawy i animacje energetyzujące 
Krótkie aktywności, które możemy zastosować jako energetyzujący przerywnik np. lekcji, warsztatu lub szkolenia. 

 

Klaskanie w rytm 

Ustawiamy się w ciasnym okręgu. Ktoś rozpoczyna klaśnięcie, w rytm powtarza je osoba po jej lewej stronie i tak dalej. 
Jeśli ktoś klaśnie szybko dwa razy, wtedy zmienia się kierunek klaskania. 

Ćwiczenie można wykonać również na stole lub podłodze, wtedy układamy przed sobą dwie ręce w taki sposób, że 
pomiędzy nimi jest lewa ręka osoby po prawej i prawa ręka osoby po lewej. W tym wariancie każda dłoń klaszcze 
oddzielnie o stół lub podłogę. Jeśli jakaś dłoń się pomyli – odpada (czyli gracz odpada, kiedy pomylą się  jego obydwie 
dłonie). 

     

5 - 10 min. - szybkie tempo 
wiek > 6 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Łapanie klaskania 

Osoby stoją w kręgu. Moderator puszcza klask (tzn. klaszcze raz w dłonie w stronę jakiejś osoby). Osoba poprzez gest 
przyjmuje klask (tak jakby coś łapała) i podaje go dalej – razem dwa klaski. Łapie klask – klaśnięciem przyjmującym 
i oddaje klask – klaśnięciem oddającym. Tempo przyśpiesza… 

Można również wymieniać imiona osoby, od której otrzymało się klaska lub której się go dalej podaje. 

     

5 - 10 min. - 
bardzo szybkie 

tempo 
wiek > 6 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 
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Tor dla piłki 

Wszyscy uczestnicy ustawiają się blisko siebie, ramię w ramię. Zadanie polega na utworzeniu z własnych dłoni toru, po 
którym przetoczy się piłka tenisowa. Piłka musi dotknąć dłoni każdego uczestnika. 

     

5 - 10 min. piłka tenisowa średnie tempo 
wiek > 6 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Minuta 

Wszyscy siedzimy w kręgu z zamkniętymi oczami. Prowadzący mówi START i zadaniem każdej osoby jest odliczanie 
w myślach jednej minuty. Każdy uczestnik zabawy, jeśli jego zdaniem minęła już minuta, wstaje i dopiero wtedy może 
otworzyć oczy. Prowadzący cały czas obserwuje uczestników i kiedy już wszyscy wstaną, podsumowuje aktywność 
mówiąc np. o cierpliwości. 

     

5 - 10 min. 
zegarek dla 

prowadzącego 
wolne tempo 

wiek > 6 
liczba < 60 

miejsce 
bez znaczenia 

 

 

Zwierzę, kolor, you 

Jest to dobre ćwiczenie dla koncentracje dla aktorów. Osoby stoją w kręgu. Moderator wybiera jedną osobę i podaje 
jej nazwę zwierzęcia wskazując na nią ręką. Osoba kładzie swoją rękę na głowie i nadaje zwierzę kolejnej osobie, również 
poprzez wskazanie ręką. Ostatnie zwierzę otrzymuje moderator. Ćwiczenie się powtarza, ale już bez kładzenia ręki na 
głowie (to jest po to żeby za pierwszym razem było widać kto ma już zwierzę, a kto jeszcze nie). Ćwiczenie wykonuje się 
kilka razy żeby przechodziło to płynnie, zawsze w takiej samej kolejności i z takimi samymi zwierzętami. To samo 
następuje z kolorem. Wybieramy przy tym inne osoby niż poprzednio, ale znowu jedna osoba otrzymuje jeden kolor na 
stałe. 

Następnie moderator puszcza dwa łańcuszki: najpierw ze zwierzęciem – czyli wskazuje na osobę której jako pierwszej 
nadał zwierzę i mówi nazwę tego zwierzęcia, a po chwili z kolorem. Należy dobrze słuchać aby w odpowiednim 
momencie wyłapać swoje zwierzę i przekazać łańcuszek dalej, czyli powiedzieć nazwę kolejnego zwierzęcia. Tak samo 
z kolorem. 

Można utworzyć też trzeci łańcuszek ze słowem „you”. Moderator wskazuje pierwszą osobę i mówi „you”. Ta osoba 
wskazuje kolejną i również mówi „you”. Zawsze w tej samej kolejności. 

Zabawa wymaga nie lada koncentracji, bo każda osoba musi pamiętać jakie ma zwierzę i kolor, musi słuchać czy padła 
któraś z tych słów oraz pamiętać komu podała zwierzę (i jakie), komu kolor (i jaki) oraz komu podała słowo „you”. 

     

10 - 20 min. - szybkie tempo 
wiek > 6 
liczba > 8 

miejsce 
bez znaczenia 
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Zamiana miejscami 

Każdy otrzymuję numerek (np. poprzez komendę „kolejno odlicz”). Wszyscy siedzą na krzesłach i jak zwykle dla jednej 
osoby brakuje miejsca. I żeby tego było mało, ma ona jeszcze zawiązane oczy. Żeby uwolnić się z tego położenia 
wymienia dwa numerki, a szczęśliwi posiadacze tych numerków muszą się zamienić miejscami. Teraz wystarczy już tylko 
kogoś złapać, żeby zająć jego miejsce… 

     

5 - 10 min. krzesło dla każdego szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

 

Zabawy i animacje ruchowe 
Poniżej kilka propozycji zabaw i animacji, przy których trzeba będzie spalić trochę kalorii. Tutaj naprawdę można się 
zmęczyć... 

 

Zamki i królewny 

Wszyscy tworzą zamki z królewnami, czyli dwie osoby łapią się za obie ręce, a trzecia wchodzi w środek. Jedna osoba 
nie jest zamkiem, ani królewną. Ta osoba krzyczy „królewny” wtedy wszystkie królewny (czyli osoby stojące miedzy 
dwoma innymi osobami) muszą zamienić się miejscami, a osoba krzycząca też próbuję stać się królewną. Dla kogo nie 
starczy miejsca w zamkach może teraz krzyknąć „zamki”, wtedy wszystkie trzymające się za ręce osoby się zamieniają 
(można wprowadzić zasadę, że zamki nie mogą się rozdzielać). Można również wprowadzić ogólne zamieszanie i zmusić 
wszystkich do zmiany, wystarczy tylko krzyknąć „trzęsienie ziemi”… 

     

10 - 20 min. - szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Na trzeciego 

Wszyscy siedzą parami (jedna osoba za drugą) wokół okręgu, twarzami do środka. Dwie osoby nie siedzą. Jedna z nich 
goni drugą i jak ją złapie to się zamieniają, goniący ucieka, a uciekający goni. Osoba uciekająca może siąść przed którąś 
z par i wtedy osoba, która jest z tyłu pary staje się uciekającą. 

     

5 - 10 min. - szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba < 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Ucieczka wokół okręgu 

Grupa ustawia się w okręgu twarzami do środka. Każdy trzyma ręce za sobą (na zewnątrz okręgu). Jedna osoba nie stoi 
w okręgu, ale jest na zewnątrz i chodzi dookoła grupy trzymając piłeczkę lub szalik. W pewnym momencie wkłada komuś 
do ręki ten przedmiot i szybko ucieka wokół okręgu (na zewnątrz). Osoba, której wetknięto przedmiot goni ją wokół 
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okręgu (na zewnątrz). Jeśli goniący nie zdąży złapać uciekającego zanim ten zajmie zwolnione przez goniącego miejsce 
(po okrążeniu koła), to teraz on zostaje na zewnątrz okręgu i wkłada komuś piłeczkę do rąk. 

     

10 - 20 min. piłeczka lub szalik 
bardzo szybkie 

tempo 
wiek > 6 

liczba < 25 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Ucieczka z objęcia 

Do wykonania tej zabawy potrzebujemy krzesełek w liczbie połowy członków grupy. Krzesełka ustawiamy w okręgu 
i siada na nich połowa osób. Za nimi ustawia się druga połowa i kładzie ręce na ich ramionach. Jedna stojąca osoba ma 
przed sobą puste krzesełko i wzrokiem daje znać wybranej przez siebie siedzącej osobie, żeby do niej przybiegła. Stara 
się to zrobić bardzo dyskretnie, ponieważ zadaniem osób stojących jest przytrzymywanie siedzących przed nimi osób. 
Po jakimś czasie możemy zamienić ze sobą osoby stojące i siedzące. Ćwiczenie możemy omówić pod kątem uwalniania 
się spod złego wpływu innych osób. 

     

10 - 20 min. krzesełka szybkie tempo 
wiek > 14 
liczba < 20 

w pomieszczeniu 

 

Przewachlowanie piórka 

Spośród uczestników wybieramy dwóch sędziów, a pozostali zostają podzieleni na dwa zespoły, których członkowie 
otrzymują kartki A4. Pomiędzy zespołami rysujemy lub zaznaczamy linię, nad którą prowadzący rzuca ptasie pióro. 
Zadaniem uczestników jest przewachlować piórko na stronę drugiego zespołu tylko przy użyciu kartek (można je 
dowolnie złożyć). Nie wolno dmuchać, czego pilnują dwaj wybrani wcześniej sędziowie. Jeśli sędziowie zauważą, że ktoś 
dmucha, odchodzi on z gry. Po upływie 3 minut prowadzący przerywa grę – wszyscy mają wtedy za zadanie zastygnąć 
w bezruchu i drużyna, na której połowę spadnie piórko, przegrywa. 

     

5 - 10 min. 

ptasie piórko, 
kartki A4, taśma 

papierowa 
lub sznurek 

szybkie tempo 
wiek > 10 
liczba < 30 

w pomieszczeniu 

 

Trzy piłki 

Dzielimy salę (najlepiej gimnastyczną) na dwie połowy (najlepiej za pomocą siatki do siatkówki). Na każdej połowie jest 
jedna drużyna. Zadanie polega na tym, żeby przerzucić naraz trzy piłki (poduszki lub balony – jeśli nie gramy w sali 
gimnastycznej) na połowę przeciwnej drużyny – wtedy drużyna zdobywa punkt. Zabawa gwarantowana, a jak pójdzie 
za łatwo to można dodać czwartą piłkę. 

     

10 - 20 min. 
3 piłki, balony lub 

poduszki 
szybkie tempo 

wiek > 6 
liczba > 20 

w pomieszczeniu 
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Piłka balonowa 

Po obydwu stronach siatki ustawiają się drużyny. W każdej drużynie jest równa liczba par. Każda para trzyma wspólnie 
ręcznik. Na jednym z ręczników kładzie się napełniony wodą balon. Dwie osoby muszą równo przerzucić do na drugą 
stronę, gdzie przeciwna drużyna łapie go w ręcznik. Punkty liczymy podobnie jak w siatkówce. Gramy aż skończą się 
balony. 

     

20 - 30 min. 

dużo balonów (ew. 
woreczków) z wodą, 

ręcznik na dwie 
osoby 

szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba 16 - 30 
boisko do siatkówki 

 

 

Balony za plecy 

Członkowie dwóch drużyn siadają naprzeciwko siebie z wyciągniętymi nogami, tak żeby stykać się podeszwami stóp. 
Ich zadaniem jest odbijanie balonów (ich liczba powinna być równa liczbie uczestników) poza linię przeciwnika. Drużyna 
zdobywa punkt, jeśli balon spadnie za plecy zawodników drużyny przeciwnej. Zwycięża ten zespół, który otrzyma więcej 
punktów. Uczestnicy cały czas powinni stykać się podeszwami stóp, jeśli przestają to robić – znaczy, że są zmęczeni 
i powinno się przerwać grę. 

     

10 - 20 min. balon dla każdego średnie tempo 
wiek > 6 

liczba > 30 
w pomieszczeniu 

 

 

Holenderski kompas 

Grupa staje w okręgu o promieniu ok. 2 m, będzie to kompas. Każdy dostaje numerek począwszy od 2. Miejsce, gdzie 
powinna być jedynka pozostaje puste. Prowadzący stawia kij w środku, krzyczy jakiś numerek i puszcza kij. Osoba 
z danym numerkiem podbiega i łapie go. Jeśli jej się uda pozostaje na swoim miejscu, a prowadzący krzyczy kolejny 
numerek. Jeśli osobie to się nie uda i kij spadnie na ziemie prowadzący przechodzi w miejsce gdzie była jedynka, jedynkę 
przenosi się teraz w puste miejsce i wszyscy zmieniają swoje numerki zgodnie z nową pozycją jedynki, a osoba, która 
nie złapała kija jest teraz prowadzącym. Kiedy uczestnicy dojdą do wprawy, można zwiększyć promień koła lub prędkość 
upuszczania kija. 

Można bawić się również za pomocą piłki. Wtedy prowadzący wypowiadając numerek podrzuca piłkę wysoko do góry 
i osoba o danym numerku ma za zadanie ją złapać. 

     

10 - 20 min. kij od szczotki szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba 15 - 30 
miejsce 

bez znaczenia 
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Trujące koło 

Związujemy dwa końce liny tak, aby powstało koło. Rysujemy na ziemi „trujące koło” o średnicy o połowę mniejszej niż 
średnica okręgu z liny. Zawodnicy ustawiają się wokół okręgu łapiąc linę obydwoma rękami. Na znak wszyscy zaczynają 
ciągnąć i ten, kto wpadnie do „trującego koła” odpada. Wygrywa ten, kto przetrwa do końca. W przypadku braku liny 
można zagrać trzymając się za ręce, jednak jest to bardziej niewygodne. 

     

10 - 20 min. ok. 15 metrów liny szybkie tempo 
wiek > 15 

liczba 15 - 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Śpiący pirat 

Uczestnicy ustawiają się w dużym kole. Jedna osoba, z zawiązanymi oczami, jest śpiącym piratem. Siedzi na środku koła 
i pilnuje skarbu. Osoba prowadząca wskazuje jedną osobę, która podkrada się do pirata i stara się ukraść skarb. Jeśli 
pirat usłyszy jakiś odgłos, wskazuje w tamtym kierunku. Jeśli wskaże na skradająca się osobę, ta wraca do koła 
i wybierany jest następny uczestnik. Piratem zostaje osoba, której uda się ukraść skarb. Można zagrać również z dwoma 
piratami i dwoma osobami zakradającymi się. Bardzo ciekawie jest również wtedy, gdy pirat ma do dyspozycji pistolet 
na wodę. 

     

10 - 20 min. 
ew. pistolet 

na wodę 
średnie tempo 

wiek > 6 
liczba < 30 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Kółko i krzyżyk 

Dzielimy grupę na połowy: kółka i krzyżyki. Krzesła ustawiamy w trzech rzędach po trzy (tak, że tworzą kwadrat – pole 
do gry w kółko i krzyżyk). Sędzia mówi: kółko – jedna osoba z drużyny kółek biegnie i w ciągu 5 sekund musi zająć 
miejsce. Potem czas na krzyżyki. Osoby z drużyn siadając składają na swoich kolanach za pomocą rąk koło lub krzyżyk, 
tak, żeby było widać kto jest w jakiej drużynie. Następną rundę zaczyna drużyna przegrana. 

     

10 - 20 min. 9 krzeseł szybkie tempo 
wiek > 10 
liczba 9 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Statek 

Grupa ustawia się w szeregu na środku pokoju. Prowadzący krzyczy: „Na prawą burtę!” – wszyscy biegną do prawej 
strony pokoju. Kiedy krzyknie: „Na lewą burtę!” – wszyscy biegną na  lewo. Kiedy krzyczy: „Na  statek!” – wszyscy 
wracają na środek pokoju. Komendy wydawane są coraz szybciej. Ostatnia osoba dobiegająca do szeregu wypada z gry. 
Gra toczy się tak długo, aż zostanie jeden wygrany. 

     

10 - 20 min. - szybkie tempo 
wiek > 6 

liczba 15 - 30 
w pomieszczeniu 
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Dwa ognie 

Boisko podzielone na dwie połowy. Poza boiskiem, za drużynami przeciwnymi, znajdują się kapitanowie drużyn (matki). 
Drużyny mają za zadanie zbijać swoich przeciwników (matki również, jeśli są na polu gry). Jeśli rzucona przez 
przeciwnika piłka kogoś dotknie i spadnie na ziemię, ten ktoś odpada z gry i tak do momentu, aż do momentu kiedy 
zostanie wybita cała drużyna, wtedy na pole drużyny gry wchodzi matka, która ma trzy „życia”. 

Można również grać na punkty, wtedy zawodnicy nie odpadają z gry, ale za każde zbicie jest punkt. 

     

20 - 30 min. piłka do siatkówki szybkie tempo 
wiek > 12 

liczba 16 - 40 
boisko podzielone 

na dwie połowy 

 

 

Sweter 

Do gry potrzebne będą dwie równoosobowe drużyny, dwa 
swetry i boisko (wielość zależy od liczby uczestników). Swetry 
kładziemy w miejscach oznaczonych na rysunku. Zadaniem 
każdej z drużyn jest dostać się do swojego swetra i (ewentualnie 
– w zależności od przyjętych zasad) przynieść go z powrotem na 
swoją połowę. Nikomu nie wolno przekraczać linii bocznej 
dlatego zawodnicy będą musieli przedzierać się przez połowy 
drużyn przeciwnych, na których, jeśli zostaną dotknięci, 
pozostać muszą bez ruchu (jak słup soli), do póki nie uratuje ich 
ktoś z własnej drużyny (przed dotkniecie). Wesołej zabawy! 

     

20 - 30 min. 2 swetry (sztandary) szybkie tempo 
wiek > 12 

liczba 16 - 40 
boisko podzielone 

na dwie połowy 

 

 

Więzienie 

Na środku boiska zaznaczamy sznurkiem teren, który będzie więzieniem. Więzienie to kwadrat ok. 4 na 4 metry. Są 
dwie drużyny po min. 8 graczy. Jedna z nich to więźniowie, a druga to strażnicy. Jeden z więźniów (albo dwóch jak gra 
się szybko skończy) jest w więzieniu. Reszta to jego kompanie i próbują go z stamtąd wyciągnąć. Jeśli, któryś z więźniów  
go dotknie, zostaje on uwolniony. Strażnicy mają za zadanie łapać więźniów i zaprowadzać do więzienia (można 
próbować wyrwać się strażnikom, ale trzeba ustalić zasady, że np. nie wolno się uderzać), jednak, jeśli więzień zostaje 
doprowadzony do więzienia to nie może stamtąd uciec bez pomocy swoich kompanów. Strażnicy wygrywają, jak 
wszyscy więźniowie będą w więzieniu, a więźniowie wygrywają jak wszyscy uciekną (na raz). 

     

20 - 30 min. 
ok. 16 metrów 
sznurka lub liny 

szybkie tempo 
wiek > 14 
liczba > 16 

określony teren 
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Jak sardynki 

Na wyznaczonym terenie chowa się jedna osoba, reszta szuka, ale osobno. Jak ktoś znajdzie pierwszą osobę, chowa się 
razem z nią. Mogą zmienić miejsce swojego ukrycia, ale zawsze muszą być razem. I tak dalej, aż zostanie tylko jedna 
szukająca osoba… 

     

30 - 60 min. - średnie tempo 
wiek > 14 
liczba > 6 

określony teren 

 

 

Zamienianie za jajko 

Każda drużyna (ok. 5 osób) otrzymuje jedno kurze jajko. Zadanie polega teraz na chodzeniu po miejscowości i zamianie 
jajka na coś cenniejszego. Otrzymaną rzecz można znowu na coś wymienić. Wygrywa drużyna, która po upływie 
określonego czasu przyniesie przedmiot o największej wartości. 

     

120 - 180 min. 
jajko dla każdego 

zespołu 
średnie tempo 

wiek > 14 
liczba > 6 

miejscowość 

 

 

Foto-geografia 

W celu przygotowania gry należy wykonać zdjęcia charakterystycznych obiektów na najbliższym terenie. Zdjęcia 
powinny zawierać delikatne wskazówki, co to za miejsce, ale nie przedstawiać go w sposób oczywisty, np: przystanek 
autobusowy sfotografowany od dołu, bardzo mały fragment dobrze znanego budynku, jedna litera charakterystycznego 
znaku, szyldu, reklamy, ulica z lotu ptaka, itp. Można to zrobić wycinając po prostu fragmenty z normalnych zdjęć. 
Dzielimy następnie uczestników zabawy na kilkuosobowe zespoły i rozdajemy pakiety zdjęć. Wygrywa drużyna, która 
jako pierwsza odnajdzie wszystkie obiekty lub zrobi to w jak najkrótszym czasie. Można też przygotować bieg, tak żeby 
drużyny podążały za miejscami wskazywanymi przez fotografie. Gra bardzo dobrze uczy spostrzegawczości i zwracania 
uwagi na szczegóły. 

     

120 - 180 min. 
wcześniej 

przygotowane 
zdjęcia obiektów 

średnie tempo 
wiek > 14 
liczba > 6 

określony obszar, 
najlepiej mała 
miejscowość 

 

 

Podchody w mieście 

Gra dobra, jeśli uczestnicy znają teren, na którym się ona odbywa (najlepiej miasto, gdyż jest w nim więcej punktów 
charakterystycznych). Gra wymaga wcześniejszego przygotowania. Wyznaczamy punkty trasy dla uczestników, tak żeby 
znajdowały się one w przeciwległych krańcach miasta, tj. pierwszy np. w wschodniej części, drugi w zachodniej, trzeci 
z powrotem w wschodniej itd. W punkcie pierwszym zostawiamy informację gdzie znajduje się punkt drugi, w drugim, 
gdzie jest trzeci, itd. Zanim uczestnicy zabawy domyślą się jak rozłożone są punkty może minąć trochę czasu i mogą się 
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nieźle nalatać, jeśli jednak wpadną na to, mogą podzielić się na dwie części, wysłać jedną do wschodniej części, drugą 
do zachodniej i kontaktować się ze sobą za pomocą np. telefonu komórkowego. 

     

120 - 180 min. 
papier i przybory 

do pisania 
średnie tempo 

wiek > 14 
liczba > 10 

określony obszar 
w miejscowości 

 

 

Podchody 

Klasyka przedmiotu. W grze biorą udział dwie drużyny. Jedna ucieka, a druga ją goni. Ta pierwsza wychodzi około pół 
godziny wcześniej niż druga i po drodze zostawia przeróżne znaki i ślady dla drugiej drużyny. Może również zostawiać 
zadania do wykonania. Zabawę najlepiej skończyć zasadzką drużyny uciekającej zastawioną na drużynę na goniącą. 

 

 

 

 

     

60 - 180 min. 
papier i przybory 
do pisania, kreda 

średnie tempo 
wiek > 14 
liczba > 10 

określony obszar 
w miejscowości 
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Świetliki 

Gra odbywa się po zmroku na wyraźnie ograniczonym terenie, którego nie można opuszczać w czasie gry. Kilka osób 

z grupy zostaje świetlikami i dostają oni latarki (ew. dzwoneczki) i próbują się ukryć na tym terenie. Co 30 sekund muszą 

jednak mrugnąć latarką lub zadzwonić dzwoneczkiem. Reszta grupy ma za zadanie ich złapać i kiedy im się to uda 

otrzymują od nich punkt (np. cukierek). 

Dla mniejszych dzieci można zorganizować przejście przez las tym sposobem. Rozstawia się wtedy opiekunów wzdłuż 

leśnej drogi i co jakiś czas mają oni za zadanie mrugać latarkami lub dzwonić dzwoneczkami, a uczestnicy zabawy 

podążają śladem mrugającego światła lub za dźwiękiem dzwoneczka. 

     

40 - 60 min. 

kilka latarek 
lub dzwoneczków, 
cukierki lub inna 
forma punktów 

szybkie tempo 
wiek > 12 
liczba > 10 

określony teren 

 

 

Komandosi 

W lesie w odległości 500 – 600 m od siebie znajdują się dwa nieprzyjacielskie obozy. W każdym obozie przechowywany 

jest sztandar zawieszony w widocznym miejscu. Posterunki wartownicze są rozstawione w odległości co najmniej 50 m 

od sztandaru. W chwili rozpoczęcia gry z każdego obozu udają się zwiadowcy do obozu przeciwnika w celu zdobycia 

sztandaru. Wartownicy i zwiadowcy mogą wyeliminować członków obozu przeciwnego poprzez dotkniecie lub 

oświetlenie latarką. W każdym przypadku zabijanego należy poinformować krótką frazą: „Nie żyjesz”. Zabici udają się 

na miejsce zbiórki, gdzie znajduje się czuwający nad całością gry sędzia. Zawiadowcy, którym udało się wejść na teren 

obozu przeciwnika, zabierają sztandar i próbują go przenieść na teren własnego obozu. W razie, gdy zostaną schwytani 

muszą oddać sztandar, a wartownicy odnoszą go na miejsce. Zwycięża zespół, który w swojej bazie posiada dwa 

sztandary. W grę tą najlepiej grać o zmroku lub w nocy. 

     

40 - 60 min. 
latarka dla każdego, 

dwa sztandary 
średnie tempo 

wiek > 14 
liczba > 20 

las o zmroku 

 

 

Gry i zabawy taneczne 
Gry i zabawy taneczne (lub jak kto woli tańce integracyjne) to dobra propozycja, żeby się trochę poruszać, a przy tym 
świetnie bawić… 

 

Taniec przysiadany 

Wszystkie osoby stoją na okręgu, w którego środku stoi okrąg z krzeseł skierowanych oparciami do środka. Krzeseł jest 

o jedno mniej niż osób. Gra muzyka, a wszyscy tańczą chodząc wokół tych krzeseł. Muzyka nagle się urywa, a każdy ma 
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za zadanie siąść na krześle, kto nie zdąży odpada. Zabiera się wtedy jedno krzesło i zabawa trwa dalej, aż do momentu, 

kiedy zostanie jedna osoba. 

W tą zabawę można się bawić również parami, wtedy chłopak siada na krzesło, a dziewczyna na jego kolanach. 

     

5 - 10 min. 

krzesła - o jedno 
mniej niż 

uczestników, 
muzyka 

szybkie tempo 
wiek > 8 

liczba > 10 
w pomieszczeniu 

 

Taniec na gazecie 

Każda para dostaje gazetę o dużym formacie i zaczyna na niej tańczyć. W pewnym momencie muzyka ucicha, pary 

składają gazety na pół i znowu zaczynają tańczyć. Po chwili znów to samo. Wygrywa para, która zatańczy na jak 

najbardziej złożonej gazecie. 

     

10 - 20 min. 
gazety w dużym 

formacie, muzyka 
średnie tempo 

wiek > 12 
liczba > 4 

w pomieszczeniu 

 

Wasz taniec 

Wszyscy stają w kręgu. Pierwsza osoba wykonuje jakiś ruch, np. gest. Kolejna osoba powtarza ten ruch i dodaje swój. 

Ostatnia osoba wykonuje wszystkie gesty. Teraz wszyscy na raz wykonują wszystkie ruchy po kolei. Jeśli wszyscy już 

dobrze zapamiętali to włączamy muzykę i tańczymy wykonując tylko te gesty, wszyscy jednocześnie, w takiej kolejności 

w jakiej były wymyślane. Dobrej zabawy. 

     

10 - 20 min. muzyka średnie tempo 
wiek > 8 

liczba 15 – 30 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Dyrygent 

Wszyscy stoją w kręgu. Jedna osoba wychodzi, a spośród pozostałych wybiera się dyrygenta, który będzie prowadził 

taniec. Wszyscy pozostali powtarzają jego ruchy. Osoba wraca do sali i jej zadanie polega na odgadnięciu, kto jest 

dyrygentem. Warto zwrócić uwagę dyrygentowi, żeby zmieniał gesty, kiedy osoba zgadująca akurat patrzy na kogoś 

innego. Można również wybrać dwóch dyrygentów, którzy zmieniają gesty taneczne na zmianę. 

     

10 - 20 min. muzyka średnie tempo 
wiek > 8 

liczba > 20 
miejsce 

bez znaczenia 
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Tunel 

Gra szybka muzyka. Wszyscy stoją ustawieni w parach jedna za drugą. Trzymają się za ręce, które są nieco podniesione, 

tak, że między parami tworzy się tunel.  Jedna osoba nie ma pary i zaczyna bieg z tyłu tunelu. W pewnym momencie 

łapie za rękę jedną osobę z którejś pary i biegnie z nią dalej na początek tunelu. Osoba, która teraz nie ma pary biegnie 

na tył tunelu i zaczyna biec przez tunel łapiąc po drodze kolejną osobę i tak dalej… 

     

5 - 10 min. szybka muzyka średnie tempo 
wiek > 8 

liczba > 20 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Taniec belgijski 

Wszyscy stają w parach po okręgu. Panowie w środku, panie na zewnątrz na prawo od panów. Zaczynamy od czterech 

skocznych kroków do przodu, następnie wszyscy obracają się o 180 stopni (panowie przez prawe ramię, panie przez 

lewe), cztery kroki w tył, cztery kroki w przód i znów obrót i 4 kroki w tył. Następnie przyskakujemy do siebie i od 

siebie, zmiana miejsc w parze (pani przechodzi przed partnerem), znów przyskakujemy do siebie i od siebie i znów 

panie przechodzą na swoją stronę, z tym, że o jedną parę do przodu. I znów to samo, tylko z inną partnerką. Polecana 

muzyka to piosenka belgijskiego zespołu Lais – 't Smidje albo Czerwonych Gitar – Takie ładne oczy. 

     

10 - 30 min. 

muzyka: Lais – 't 
Smidje albo 

Czerwonych Gitar – 
Takie ładne oczy 

szybkie tempo 
wiek > 12 
liczba > 20 

dużo miejsca 

 

 

Gry i zabawy teatralne 
Teatr to bardzo fajna sprawa, a przy tym niezła zabawa. Jest to również silny stymulator rozwoju dojrzałej osobowości 
i intelektu. Szczególnie ciekawy pod tym względem jest teatr improwizowany. Poniższe zabawy aktorskie można 
również z powodzeniem wykorzystywać jako trening dla trupy teatralnej. 

 

Ćwiczenie na wykorzystanie miejsca 

Osoby poruszają się po sali w tempie dość szybkim, zapełniając puste miejsca. Stopniowo pole jest zawężane aż do 
momentu kiedy praktycznie można zrobić lekki krok albo obrót. Następnie powracamy do całej powierzchni sali. 
W czasie chodzenia osoby nie mogą się zaczepiać szturchać, czy nawet dotykać. 

     

10 - 20 min. - szybkie tempo 
wiek > 14 
liczba > 6 

w pomieszczeniu 
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Figury w przestrzeni 

Uczestnicy chodzą po sali każdy jak chce, ze swoją prędkością i w swoim kierunku. Prowadzący daje różne komendy, 
które musi wykonać wspólnie cała grupa, ale bez komunikacji słownej ze sobą (można komunikować się w inny sposób). 
Np. prowadzący mówi "trójkąt" wtedy cała grupa musi ustawić się w trójkąt. Może też podać jakąś sytuację lub miejsce, 
wtedy wszyscy muszą wejść w role i zachowywać się zgodnie z poleceniem, np. ślub, pogrzeb, supermarket, szkoła, zoo, 
itp. 

     

10 - 20 min. - średnie tempo 
wiek > 14 
liczba > 6 

w pomieszczeniu 

 

Switch 

Na scenę wchodzą dwie osoby z grupy (lub więcej). Zaczynają grać jakąś scenkę, np. zakup marchewki w warzywniaku. 

Nagle prowadzący mówi ”stop” i aktorzy zamierają w bezruchu. Teraz kolejna osoba wchodzi na miejsce jednego 

z aktorów i musi przyjąć jego postawę ciała. Na słowo ”start” osoba ta zaczyna grać jakąś inną scenkę, z tym, że musi 

wyjść od postawy ciała (gestu, mimiki), w którym się znajdowała poprzednia osoba. Drugi aktor (ten, który cały czas był 

na scenie) podejmuje nowy wątek. 

     

10 - 20 min. - średnie tempo 
wiek > 14 
liczba > 6 

w pomieszczeniu 

 

Akcja jest taka 

Widownia podaje miejsce lub sytuacje. Pierwszy aktor (lub dwóch) zaczyna grać. Na scenę wchodzi trzeci aktor i może 
kompletnie zmienić wątek, sytuacje, miejsce. Aktorzy, którzy są na scenie podejmują akcję. Później wchodzi kolejny 
aktor i robi to samo… 

Można również dodać element wychodzenia aktorów ze sceny. Robią to oni w kolejności odwrotnej niż wchodzili, tzn. 
ten który wszedł jako ostatni schodzi jako pierwszy. Akcja po opuszczeniu sceny przez aktora wraca kolejno do sytuacji, 
która była grana poprzednio przy udziale tych samych aktorów. 

     

10 - 30 min. - średnie tempo 
wiek > 14 
liczba > 6 

w pomieszczeniu 

 

Improwizacja wspomagana 

Wszyscy piszą na małych karteczkach jakieś zdania lub słowa, np. ”Goździkowa kupiła kartofle”, ”pada deszcz”, 
”dżdżownica”, itp. Kartki rozsypujemy na stole, który stoi na scenie lub po prostu na scenie. Dwóch aktorów zaczyna 
grać jakąś sytuację, po chwili jeden z nich podnosi kartkę i wplata to, co jest tam napisane w graną sytuację, a potem 
robi to kolejny i tak dalej… Wbrew pozorom jest to trudna zabawa. 

     

10 - 20 min. 
małe karteczki, 

przybory do pisania 
średnie tempo 

wiek > 14 
liczba > 6 

w pomieszczeniu 
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Animacje językowe 
Animacje językowe to bardzo ciekawa propozycja na punkt programu w ramach np. programu wymiany młodzieży. 
Nawet jeśli uczestnicy jakoś się dogadują (np. grupa polsko-niemiecka porozumiewa się za pomocą języka angielskiego) 
i tak warto przeprowadzić tego rodzaju zajęcia w celu poznania choćby paru słów w obcym języku. 

 

Podstawowe zwroty 

Wszystkich uczestników uczymy podstawowych zwrotów we wszystkich językach: dzień dobry, jak się masz? dobrze, 
itp. Następnie ustawiamy się jak drużyny piłkarskie do podawania sobie rąk (w rzędach naprzeciwko siebie). I teraz 
pozdrawiamy się każdy z każdym, z podaniem sobie ręki i powiedzeniu paru słów w języku partnera interakcji – osoba 
z którą rozmawiamy odpowiada nam w swoim języku. 

     

20 - 30 min. - średnie tempo 
wiek > 12 

liczba > 4 w każdej 
grupie językowej 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Zdania 

Uczestników dzielimy na grupy językowe. Następnie każda grupa dostaje od prowadzącego zdanie w innym języku, tak, 
żeby na każdego członka grupy przypadało jedno słowo. Kiedy każdy nauczy się swojego słowa, wszyscy przychodzą na 
wspólne spotkanie i teraz każda grupa językowa ma za zadanie ułożyć zdanie w swoim języku z członków innej grupy. 
Najpierw jedna grupa chodzi po sali i każdy powtarza swoje słowo, a grupa danego języka układa zdanie. Później po 
kolei układane są zdania we wszystkich językach. Można użyć dowcipnych zdań lub fragmentów znanych piosenek. 

     

20 - 30 min. 

wcześniej 
przygotowane 
jedno zdanie 

w każdym języku 

średnie tempo 
wiek > 12 

liczba > 4 w każdej 
grupie językowej 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Scenki 

Jednolite językowo grupy przygotowują zabawne scenki na jakiś temat. W scence powinno być dużo ruchu i gestykulacji, 
ale każdy z występujących nie powinien mówić więcej niż po jednym zdaniu. Grupa odgrywa scenkę przed wszystkimi. 
Następnie scenka odgrywana jest jeszcze raz, ale tym razem za każdym z aktorów staje przedstawiciel innego narodu 
i powtarza jego zdanie. Na końcu scenkę odgrywają aktorzy z innego kraju (oczywiście w języku, w którym została 
przygotowana). 

     

30 - 40 min. - średnie tempo 
wiek > 12 

liczba > 4 w każdej 
grupie językowej 

miejsce 
bez znaczenia 

 

   



 

Centrum Dobrego Wychowania 

 

 

 

36 cdw.edu.pl 
 

Językołamacze 

W każdym języku są trudne do wypowiedzenia zdania. Grupy językowe przygotowują dla pozostałych trudne zdania 
w swoim języku, a inne grupy mają je za zadanie wymówić przed wszystkimi. Śmiechu co nie miara. 

Klasyczne (takie, z którymi niekiedy nawet Polacy nie dają sobie rady) polskie językołamacze to: 

– Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. 

– Nie pieprz Piotrze wieprza pieprzem, bo bez pieprza wieprze lepsze. 

– Jola lojalna – Jola nielojalna. 

– Ząb zupa zębowa – dąb zupa dębowa. 

– Konstantynopolitańczykowianeczka. 

– Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha. 

     

10 - 20 min. - szybkie tempo 
wiek > 3 
liczba > 8 

duża sala 

 

 

Gry i zabawy przedszkolne 
Pewnie pamiętamy jeszcze z przedszkola... 

 

Gąski, gąski do domu 

Jedno dziecko jest wilkiem: staje na środku sali i może się poruszać tylko po linii dzielącej sale na pół. Jedno dziecko, lub 
nauczyciel jest po jednej stronie sali – to będzie gęsia mama, natomiast pozostałe dzieci są po drugiej stronie. I teraz 
zaczyna się dialog: 

Mama gąska: Gąski, gąski do domu. 

Dzieci: Boimy się. 

Mama gąska: Czego? 

Dzieci: Wilka złego. 

Mama gąska: A gdzie on jest? 

Dzieci: Za górami, za lasami. 

Mama gąska: To gąski, gąski do domu. 

Wtedy dzieci biegną w stronę mamy, a wilk próbuje je łapać. Mama gąska może przejść teraz na drugą stronę a osoby 
złapane stają się wilkami i bawimy się dalej tak długo, aż wilki złapią wszystkie gąski. 

     

10 - 20 min. - szybkie tempo 
wiek > 3 
liczba > 8 

duża sala 
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Stary niedźwiedź mocno śpi 

Jedno dziecko (niedźwiedź) kuca na środku, obejmuje rękami kolana i chowa głowę. Pozostałe dzieci chodzą wokoło 
i śpiewają piosenkę: 

Stary niedźwiedź mocno śpi,     (dzieci przykucają) 

Stary niedźwiedź mocno śpi.     (dzieci przykucają) 

My się go boimy, na palcach chodzimy 

Jak się zbudzi to nas zje,         (dzieci przykucają) 

Jak się zbudzi to nas zje.         (dzieci przykucają) 

Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 

Druga godzina niedźwiedź chrapie, 

Trzecia godzina niedźwiedź łapie!!! 

Dzieci się rozbiegają a niedźwiedź łapie. Ten kogo złapał zajmuje jego miejsce. 

     

10 - 20 min. - zmienne tempo 
wiek > 3 
liczba > 6 

duża sala 

 

Chodzi lisek koło drogi 

Dzieci siadają po turecku w kręgu, każdy uczestnik kładzie ręce za plecami, na podłodze, dłońmi do góry. Jedno z dzieci 
- lisek chodzi w koło z piłeczką w ręku (może być kulka z papieru lub kawałek materiału) w rytm śpiewanej przez dzieci 
piosenki. 

Chodzi lisek koło drogi, 

Nie ma ręki ani nogi, 

Kogo lisek przyodzieje, 

Ten się nawet nie spodzieje. 

W trakcie śpiewu lisek podkłada delikatnie piłeczkę jednemu z siedzących dzieci i szybko ucieka wokół kręgu. 
Obdarowane dziecko musi złapać liska. Ucieczka trwa do momentu aż lisek okrąży krąg i siądzie na zwolnione przez 
dziecko miejsce. Dziecko z piłeczką zostaje nowym liskiem i zabawa zaczyna się od początku. 

     

10 - 20 min. piłeczka lub chustka zmienne tempo 
wiek > 3 
liczba > 6 

duża sala 

 

Ole, Ole Janko 

Dzieci stoją w kole. W środku jest jedno z nich, które pokazuje wszystkie śpiewane przez pozostałych uczestników 
czynności: 

Ole ole Janko, 

Klęknij na kolanko, (dziecko klęka na jedno z kolan) 
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Podeprzyj się w boczki,  (podpiera się obiema rękami w pasie) 

Złap się za warkoczyki, (łapie się za włosy) 

Umyj się,  (rękami myje twarz) 

Ubierz się, (udaje że nakłada koszulkę) 

I wybieraj kogo chcesz. 

Po tych słowach, dziecko wybiera swojego następcę. 

     

10 - 20 min. - średnie tempo 
wiek > 3 
liczba > 8 

duża sala 

 

Mam chusteczkę haftowaną 

Wszyscy siedzą w kręgu i wybierają jedną osobę, która z chusteczką w ręku krąży za plecami pozostałych uczestników, 
a wszyscy śpiewają: 

Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi, 

kogo kocham, kogo lubię rzucę mu pod nogi. 

Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję, 

a chusteczkę haftowaną tobie podaruję. 

Krążąca osoba musi przed końcem piosenki rzucić komuś chusteczkę za plecy i szybko okrążając innych uczestników 
zająć miejsce tej osoby. W tym czasie osoba, której została rzucona chusteczka, musi szybko wstać i obiegając 
wszystkich dookoła zająć z powrotem swoje miejsce, zanim zrobi to osoba, która rzuciła jej chusteczkę druga osoba. 
Jeśli się jej nie uda to ona będzie teraz rzucać chusteczkę. 

     

10 - 20 min. chusteczka zmienne tempo 
wiek > 3 
liczba > 8 

duża sala 

 

Ciuciubabka 

Jedna osoba jest ciuciubabką, ma zawiązane oczy u jest kręcona przez pozostałe dzieci, które mówią: 

Ciuciubabko kręć się kręć... 

W pewnym momencie dzieci przestają kręcić ciuciubabką i krzyczą: 

Ciuciubabko łap nas... 

Dzieci uciekają a ciuciubabka łapie. Kogo złapie ten zostaje nową ciuciubabką. Można jeszcze wprowadzić zasadę, że 
ciuciubabka musi zgadnąć kogo złapała bez zdejmowania przepaski. 

     

5 - 10 min. opaska na oczy szybkie tempo 
wiek > 3 
liczba > 6 

duża sala 
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Chowany 

Jedna osoba odlicza od jakiejś liczby w dół, a reszta w tym czasie się chowa. Osoba, która szuka, kiedy skończy odliczać 
krzyczy: „Szukam” i szuka. Można bawić się również na zaklepywane, wtedy każdy z uczestników musi wyjść z swojej 
kryjówki i zaklepać w określonym miejscu („raz, dwa, trzy, ja”) nim zostanie złapany przez szukającego. Jeśli wszyscy 
zaklepią szukający szuka jeszcze raz. W przeciwnym wypadku szuka osoba jako pierwsza znaleziona i złapana przez 
szukającego. 

     

10 - 30 min. - średnie tempo 
wiek > 3 
liczba > 6 

w pomieszczeniu 

 

Pomidor 

Można w to grać już od dwóch osób. Jedna osoba ma zostać rozśmieszona przez drugą. Osoba rozśmieszająca nie może 
dotykać rozśmieszanej, a ta na każde jej pytania ma odpowiadać „pomidor”. W innej wersji można też odpowiadać: 
„kalesony dziadka”. 

     

5 - 10 min. - średnie tempo 
wiek > 4 
liczba > 2 

w pomieszczeniu 

 

Berek 

Jest wiele odmian tej gry. Generalnie polega na tym, że jedna osoba goni, a reszta ucieka. Jeśli kogoś dotknie to ta osoba 
ucieka. Można dodać dodatkowe zasady: np. nie można gonić osoby, która nas przed chwilą złapała; nie można złapać 
osoby, która kucnęła; osoba, złapana nie staje się berkiem, ale jest zamrożona i się nie rusza i można ją odmrozić jak 
ktoś przejdzie pod jej nogami. 

     

5 - 10 min. - szybkie tempo 
wiek > 4 
liczba > 8 

duża sala 

 

 

Zabawy i animacje z chustą 
Zabawy z chustą animacyjną to bardzo wciągająca zabawa nie tylko dla najmłodszych. 

 

Zapoznanie grupy 

Kolorowe zamiany - Siedzimy na ziemi i trzymamy chustę rozciągniętą na ziemi. Prowadzący podaje jakiś kolor i osoby 
trzymające ten kolor zamieniają się miejscami podając przy tym swoje imiona. 

Kogo nie ma? - Wszyscy uczestnicy (oprócz prowadzącego) stoją trzymając chustę na wysokości piersi. Prowadzący 
prosi o zamknięcie oczu i dotykiem wskazuję osobę, która chowa się pod chustę. Na znak prowadzącego wszyscy 
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otwierają oczy i trzeba wskazać kogo brakuje. W tę zabawę można bawić się drużynowo (np. drużyny osób stojących 
przy poszczególnych kolorach lub co druga osoba), wtedy za dobre odgadniecie drużyna zdobywa punkt. 

Kto tak jak ja… - Wszyscy wachlujemy chustę. Jedna osoba mówi: Kto tak jak ja… ma niebieskie oczy, ma długie włosy, 
lubi lody, umie grać na instrumencie… I wtedy, kiedy chusta jest w górze, wszystkie osoby, które spełniają 
wypowiedziany warunek przebiegają pod chustą i zajmują inne miejsce. 

Kto to jest? - Kilka osób kładzie się pod chustą, ale w taki sposób, żeby pozostali nie wiedzieli, kto gdzie leży. Zadaniem 
grupy jest odgadnięcie, kto gdzie leży na podstawie dotykania leżących przez chustę. 

     

10 - 20 min. chusta animacyjna średnie tempo 
wiek > 3 

liczba > 12 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Nauka współdziałania 

Równomierne podnoszenie i opuszczanie - Najprostszą animacją na naukę współdziałania jest równomierne 
podnoszenie i opuszczanie chusty, tak, żeby była ona cały czas poziomo w stosunku do ziemi. Chustę trzymamy 
naprężaną na wysokości stóp i równo podnosimy tak wysoko, jak damy radę. Następnie opuszczamy i znowu 
podnosimy. Z czasem przyspieszamy. 

Piłeczka - Zadaniem grupy jest naprowadzenie małej piłeczki, tak, żeby wpadła do otworu w środku chusty. Możemy 
również poprosić jednego uczestnika, o to, żeby wszedł pod chustę i pomógł grupie łapiąc piłeczkę ręką wyciągniętą 
przez otwór. 

Sztorm -  Na chustę wrzucamy dużo małych przedmiotów (mogą to być, np. kulki z kartek papieru) i zadaniem grupy 
jest tak wachlować, żeby nic nie spadło z chusty). 

Woda - Na środku chusty ustawiamy miskę z wodą. Zadaniem grupy jest przeniesienie miski na chuście o kilkanaście 
metrów, tak, żeby nic się nie wylało. 

Kolorowe składanie - Grupa ma za zadanie złożyć chustę w odpowiednie kształty, np. trójkąt prostokątny, trójkąt 
równoboczny, prostokąt lub kwadrat, tak, żeby był widoczny tylko jeden kolor, dwa, trzy lub może cztery. 

Pomnik - Trzy osoby ustawiają się w pomnik, tak, żeby pozostała cześć grupy ich nie widziała. Prowadzący nakrywa 
pomnik chustą, a reszta grupy ma za zadanie odtworzyć pomnik. Kiedy już to zrobią, odkrywamy trzy osoby tworzące 
pierwotny pomnik i porównujemy nasze dzieła z oryginałem. 

Namiot - Na sygnał prowadzącego wszyscy podrzucamy wysoko chustę i robimy dwa kroki do przodu, a następnie 
szybko kucamy i naciągamy chustę na siebie, aż do podłogi, siadając na jej brzegu. Tym sposobem robi się nad nami 
namiot, a my będąc w takiej pozycji, blisko siebie, w bezpiecznej osłonie chusty, możemy podzielić się między sobą 
miłymi słowami i podziękowaniami. Żeby tworzenie namiotu dobrze wyszło, warto kilka razy je przećwiczyć. 

      

10 - 20 min. 
chusta animacyjna, 

piłeczka, miska 
z wodą 

średnie tempo 
wiek > 3 

liczba > 12 
miejsce 

bez znaczenia 

 

Zabawy i animacje ruchowe 

Kwiat lotosu - Jedna osoba kuca na środku chusty z nogami podkulonymi pod głowę. Cała grupa trzymając chustę idzie 
powoli w jednym kierunku wzdłuż jej obwodu zawijając tę osobę w chustę. Kiedy osoba będzie już zawinięta na hasło 
prowadzącego wszyscy ciągną chustę w swoją stronę zakręcając tym samym osobą w środku. 



 

Gry, zabawy i animacje grupowe 
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Rybak i złota rybka - Do wykonania tej animacji potrzebna będzie niewielka piłeczka, która będzie pełniła funkcje złotej 
rybki. Chętna osoba wchodzi na chustę i staje się rybakiem, którego zadaniem jest złapanie rybki. Cała grupa pomaga 
rybce uciec wachlując chustę. Jeśli rybakowi uda się złapać rybkę, do środka wchodzi teraz osoba, najbliżej której 
nastąpiło złapanie. 

Sałatka owocowa - Każdemu kolorowi chusty przypisujemy jeden owoc. Wszyscy wachlujemy chustą, a prowadzący 
mówi: Robię sałatkę owocową z… i tutaj wymienia jeden, dwa, trzy lub cztery owoce. Osoby, które trzymają chustę za 
kolory odpowiadające wymienionym owocom, zamieniają się miejscami przebiegając pod chustą, kiedy ta jest w górze. 
Zabawę można uprościć przypisując owoce osobom na stałe, np. poprzez odliczanie (a nie w zależności od trzymanego 
obecnie koloru). 

Przerzucenie piłeczki - Grupę dzielmy na dwie równe drużyny, które łapią chustę za przeciwległe połowy. Na chustę 
kładziemy piłeczkę i zadaniem drużyn jest przerzucenie jej tak, żeby spadła za plecami przeciwników za co otrzymuje 
się punkt. Gramy np. do 10 zdobytych punktów. 

Bieganie dokoła - Wszyscy trzymają chustę i poruszają się krokiem dostawnym w wybranym kierunku. Prowadzący 
wymienia jakiś kolor (lub kolory) i wszystkie osoby, które trzymają za ten kolor, mają za zadanie obiec wszystkich 
dookoła i stanąć na swoim miejscu (lub pierwszym wolnym – co jest łatwiejsze). Wygrywa ten, kto zrobi to pierwszy. 
Możemy pobawić się również z odpadaniem i wtedy osoba, która dobiegnie jako ostatnia, odpada i tak aż zostaną 
4 osoby. 

Pająki - Rozłożona chusta leży na ziemi. Każda osoba losuje dla siebie dwa kolory (możemy użyć do tego sześciennej 
kostki z kolorami lub zwykłej kostki przypisując numerom kolory). Na pierwszym z wylosowanych kolorów trzeba 
położyć rękę, a na drugim nogę. Kiedy wszyscy się już ustawią, można zrobić zdjęcie. Zbyt łatwe? To teraz niech każdy 
wylosuje dla siebie 4 kolory: po jednym dla każdej ręki i nogi. 

Naleśniki - Zawijamy jedną osobę w chustę (tak, żeby głowa była na zewnątrz) i liczymy jej czas samodzielnego 
rozplątania. Możemy również urządzić wyścigi skaczących naleśników licząc czas jaki zajmie związanej chustą osobie 
pokonanie skokami określonego dystansu. 

Rybacka sieć - Dwóch lub trzech uczestników trzyma chustę niczym rybacką sieć. Reszta grupy biega po sali próbując 
uciec przed rybakami. Osoby nakryte chustą stają się rybakami i pomagają łapać pozostałe rybki. 

Tarcza - Grupę dzielimy na kilka drużyn. Chustę rozkładamy na podłodze i każdemu kolorowi na chuście przypisujemy 
liczbę punktów jaką przyznajemy drużynie za trafienie w ten kolor. Z odległości ok. 10 metrów rzucamy na chustę 
szmaciane woreczki (lub coś innego, co nie będzie się toczyło), najlepiej oznaczone, tak, żeby było wiadomo, do której 
drużyny należy dany woreczek (można np. rzucać kulkami z kolorowego papieru). 

     

10 - 20 min. 
chusta animacyjna, 

piłeczka 
szybkie tempo 

wiek > 3 
liczba > 12 

miejsce 
bez znaczenia 

 

Zabawy z muzyką 

Taniec z chustą - Prowadzący przygotowuje różnej szybkości muzyczne utwory. Grupa faluje chustą w rytm muzyki. 
Zabawę możemy wykonać również bez muzyki, ale z opowiadaniem prowadzącego, którego treść sugeruje szybkość 
falowania chusty, np. spokojna łąka, szum lasu, sztorm na morzu, huragan… 

Kręciołek - Wszyscy trzymamy naprężoną chustę. W rytm muzyki podajemy sobie poszczególne uchwyty wprawiając 
chustę w ruch obrotowy, ale sami pozostając w miejscu. Chustę możemy podawać sobie w taki sposób, że lewa ręka 
podaje lewej ręce nad prawą, a prawa prawej nad lewą (wtedy druga ręka puszcza dopiero, kiedy ta pierwsza złapie). 

Odprężenie - Jedna osoba kładzie się na chuście, a cała grupa kołysze ją spokojnie w rytmie wolnej muzyki. 

Wachlowanie - Bardzo przyjemnym ćwiczeniem jest również położenie się pod chustą (głową do środka), 
obserwowanie wachlującej nad nami chusty i doświadczanie jej delikatnych podmuchów. Pod chustą na raz może 
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położyć się około 1/3 uczestników, a reszta w tym czasie spokojnie ich wachluje w rytm spokojnej muzyki. Po kilku 
minutach robimy zmianę. 

Stań na kolorze - Chusta rozłożona jest na podłodze. Uczestnicy w rytm muzyki tańczą na niej. Nagle muzyka ucicha 
i prowadzący wymijania jeden kolor. Zadaniem uczestników jest się na nim ustawić. Kto ostatni stanie na kolorze, 
odpada, a reszta tańczy dalej. 

     

10 - 20 min. 
chusta animacyjna, 

muzyka 
średnie tempo 

wiek > 3 
liczba > 12 

miejsce 
bez znaczenia 

 

MIEJSCE NA POMYSŁY NA KOLEJNE ZABAWY I NOTATKI: 



CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA 

NASZA MISJA 
Opracowywanie i upowszechnienie innowacyjnych 

metod dydaktycznych oraz budowanie zgranych  

i zaangażowanych zespołów klasowych. 

WARSZTATY I WYCIECZKI DLA KLAS 

WYCIECZKI 

I WARSZTATY 

INTEGRACYJNE 

Wciągające warsztaty i wycieczki 
integracyjne dla klas. Nie tylko 
na początek roku szkolnego! 

EDUKACYJNA 

PRZYGODA 

ŚCISŁA 

Warsztaty i wycieczki połączone 
z edukacją w zakresie  

matematyki i informatyki. 

EDUKACYJNA 

PRZYGODA 

HUMANISTYCZNA 

Wciągające warsztaty i wycieczki 
połączone z edukacją w zakresie 
historii, języka polskiego i WOS. 

EDUKACYJNA 

PRZYGODA 

SPECJALISTYCZNA 

Warsztaty i wycieczki dla klas  
połączone z warsztatami  
preorientacji zawodowej  

i kształtowania kompetencji 
liderskich. 



Centrum Dobrego Wychowania  

Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

Motycz Leśny 51, 21-030 Motycz  

Centrum znajduje się w odległości 16 km od centrum 

Lublina. Można do nas dojechać pociągiem (przystanek 

Motycz Leśny, trasa Lublin - Warszawa) oraz autobusem 

miejskim (nr 85).  

Centrum posiada zaplecze gastronomiczne  

i noclegowe dla 50 osób. 

KONTAKT: Maria Mikuła 

512 305 508  
rezerwacje@cdw.edu.pl 

SKLEP INTERNETOWY CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA 

CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE 

- gry, gadżety i materiały do pracy z grupami 

- materiały edukacyjne i wychowawcze 
15% kupon rabatowy: 

 

cdw-drkp15 
 

Kupon należy wpisać w momencie 

zatwierdzania zmówienia. 
 

sklep.cdw.edu.pl 

Profesjonalne kursy online dla wszystkich osób zajmujących się 

edukacją i wychowaniem. 

Nauczycielom biorącym udział w warsztatach dwudniowych zapewniamy 

bezpłatny dostęp do wybranego kursu.  

10% kupon rabatowy  

na udział w kursach: 
 

nckp-drkp10 
 

Kupon należy wpisać w momencie 

zatwierdzania zmówienia. 
 

kursy.cdw.edu.pl  
Odkrywanie 

Talentów w Edukacji 

Efektywne Metody 

Nauczania 

Gry i Grywalizacja  

w Edukacji 


