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NAZWA GRY: Myszoskoczek lub Szczur 

LICZBA UCZESTNIKÓW: Minimum dwie osoby. 

OPIS GRY: Jedna osoba trzyma koniec skakanki i kręci nią po 

ziemi, szybko, coraz szybciej. Pozostałe osoby stoją obok niej 

i muszą przeskakiwać rozkręconą skakankę. Mogą to robić na 

jednej nodze, naprzemiennie, na obu nogach, ze stopami 

złączonymi, a nawet skrzyżowanymi. Zaczepienie nogą 

o skakankę to „skucha” i osoba musi odejść od gry. Wygrywa 

zawodnik, który wykaże się skocznością i refleksem. 

THE NAME OF THE GAME: Long rope (Polish name 

meaning Gerbil or Rat) 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS:  

a minimum of 2 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

This game involves a minimum of 2 participants. One player 

keeps the long rope or skipping rope and turns it around while 

the other players jump. They can jump using different 

techniques e.g. with one foot, both feet or crossed feet. The 

game ends when the player touches the rope. 
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NAZWA GRY: Klasy 

LICZBA UCZESTNIKÓW: Dowolna 

OPIS GRY: Na chodniku rysuje się figurę przypominająca 

postać z rozłożonymi rękami. Każdy gracz kolejno rzuca 

kamyk na któreś pole, a następnie skacze dwiema nogami z 

pola na pole, przestrzegając kolejności. Na polu 7/8 w rozkroku 

obraca się o 180 stopni i kolejno powraca do pola, na które 

rzucił kamyk, podnosi go i w następnej kolejce rzuca kamyk na 

pole z kolejnym, wyższym numerem. Jeżeli podczas skakania 

nadepnie na linię któregoś pola lub nie podejmie kamyka – 

odpada z gry. Można skakać na jednej nodze lub z nogami 

skrzyżowanymi.  

 

THE NAME OF THE GAME: Hopscotch (Polish name Classes) 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: Any number (several players 

or alone) 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

To play hopscotch, a court of a human shape is laid out on the ground 

(e.g. drawn with chalk on pavement). It is usually composed of a series 

of linear squares interspersed with blocks of two lateral squares. The 

squares are numbered in the sequence in which they are to be hopped. 

The player tosses the marker (typically a stone) into the squares. The 

player then hops through the course, single squares must be hopped on 

one foot. After hopping into the 7/8 square the player must turn around 

and return through the course until he/she reaches the square with the 

marker. They then must pick up their marker and continue the course. 

Upon successfully completing the sequence, the player continues the 

turn by tossing the marker into square with the higher number and 

repeating the pattern. If the player steps on a line or fails to pick up the 

marker – he/she ends the game. 
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NAZWA GRY: W chowanego 

LICZBA UCZESTNIKÓW: Im więcej osób, tym lepiej. 

OPIS GRY: Kryjący stoi odwrócony do pozostałych 

uczestników gry, liczy na głos do np. dziesięciu czy dwudziestu 

i następnie recytuje: 

„Pałka, zapałka dwa kije, kto się nie schowa ten kryje, kto przy 

mecie będzie stał, ten trzy razy będzie spał…”  

Na koniec odliczanki „kryjący” krzyczy: „Szukam!” i zaczyna 

tropienie ukrytych graczy. Kogo znajdzie, głośno krzyczy jego 

imię, a znaleziony wychodzi z kryjówki, jako przegrany.  

Zawodnicy mogą sami dobiec do wyznaczonego miejsca i 

„zaklepać”. Kto dobiegnie, krzyczy: „Raz, dwa, trzy za siebie!” 

i staje się zwycięzcą.  
 

THE NAME OF THE GAME: Hide and seek 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: The more, the better 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

One of the participants is the one who seeks the others 

(designated as “it”). The seeker is at “home base”, he/she 

counts out loud to 10 or 20 while the rest tries to hide 

somewhere. When the seeker finishes counting, he/she shouts 

“Ready or not, here I come” and starts to locate the hidden 

players. When the seeker locates someone, he/she shouts this 

person’s name and this player is the loser. The player found 

last is the winner.  

The hiders can also decide to come out of the hiding place to 

race to “home base”. Once they touch it without being noticed 

by the seeker, they are “safe” and cannot be tagged. 
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NAZWA GRY: Dwa ognie lub zbijany 

LICZBA UCZESTNIKÓW: Im więcej osób, tym fajniejsza 

zabawa. 

OPIS GRY: Dwóch zawodników staje naprzeciwko siebie, 

pomiędzy nimi dowolna liczba graczy. Wcześniej należy 

ustalić zakres miejsca po którym mogą poruszać się zawodnicy. 

Zbijający celują w nich piłką, a gdy trafią, eliminują ich z 

dalszej gry. Jeśli piłka zostanie złapana, gracze zamieniają się 

rolami. 
 

THE NAME OF THE GAME: Dodgeball 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS:  

Any number, The more, the better 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

This is a playground game in which players of two teams try to 

throw balls at each other while avoiding being hit themselves. 

The main objective of each team is to eliminate all members of 

the opposing team by hitting them with thrown ball, catching a 

ball thrown by a member of the opposing team or forcing them 

to move outside the playground boundaries when a ball is 

thrown at them. 
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NAZWA GRY: Skakanka 

LICZBA UCZESTNIKÓW: Minimum jedna osoba. 

OPIS GRY: Skakanką kręci się do przodu albo do tyłu. Skacze 

się na jednej nodze, naprzemiennie, na obu nogach, ze stopami 

złączonymi, a nawet skrzyżowanymi. Można także skakać 

krzyżując ręce. Zaczepienie nogą o skakankę to „skucha”. 
 

THE NAME OF THE GAME: Skipping rope 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS:  

a minimum of 1 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

In this game one or more participants jump over a rope swung 

so that it passes under their feet and over their heads. There are 

many techniques which can be used when playing skipping 

rope. Players can jump with one foot, both feet, with crossed 

legs or crossed arms in front of the body. The players lose the 

game if they touch the skipping rope. 
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NAZWA GRY: Berek 

LICZBA UCZESTNIKÓW: Dowolna, im więcej osób, tym 

gra jest ciekawsza. 

OPIS GRY: Miejsce, na którym rozgrywa się berek, musi być 

z góry ustalone i nie można przekraczać granic. Grać można w 

pomieszczeniu i na dworze. Wyznaczamy przez losowanie 

pierwszego zawodnika – berka. Berek ma za zadanie złapać 

(dotknąć) kogoś z rozbiegającej się grupy, a złapana osoba 

zostaje berkiem i gra toczy się dalej 
 

THE NAME OF THE GAME: Tag 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS:  

Any number, The more, the better 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

The game can be played at home or in the playground. A group 

of players decide who is going to be a tag.  A tag stands in the 

middle of the play area, while the other players stand at the one 

end of the area. The aim is to run from one end of the area to 

the other without being caught by the tag. When the player is 

caught, he/ she becomes a tag.  
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NAZWA GRY: Kalambury 

LICZBA UCZESTNIKÓW: Od 2 do 10 osób 

OPIS GRY: 

Graczy zapisują na kartkach hasła z wybranej kategorii (np. 

zwierzęta, przedmioty, zawody). Następnie jedna osoba losuje 

hasło, które musi uczestnikom pokazać bez używania głosu. 

Gracze mają ustaloną wcześniej ilość czasu na odgadnięcie 

hasła. W następnej kolejce hasło pokazuje kolejna osoba. 

Uczestnicy mogę podzielić się na 2 drużyny. Wtedy uczestnicy 

zabawy losują hasła wymyślone przez przeciwną drużyną, a 

zgaduje je tylko drużyna osoby pokazującej. Wygrywa 

drużyna, która odgadnie więcej haseł. 
 

THE NAME OF THE GAME: Charades 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: 2 - 10  

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

It is a word guessing game. On the small cards the players write 

down the words from different categories (e.g. animals, things, 

jobs). Next, one person picks one of the cards and has to mime, act 

out the word but without using his/her voice, only the gestures. 

There is a limited period of time in which the player has to guess 

the word. In the next round, the word mimes the next person. 

The participants can also divide themselves into two teams – in this 

case the players pick and guess the words produced by the opposite 

team. If any of the guessers says the correct word within the time 

limit, their team wins that round; if the word is not guessed when 

the time limit expires, the team that produced the word wins the 

round. The winner is the team which guesses more words.   
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NAZWA GRY: Deptak 

LICZBA UCZESTNIKÓW: ok. 10 osób 

OPIS GRY: 

Wszyscy gracze ustawiają się obok siebie tworząc okrąg. 

Gracze ustalają, kto rozpoczyna grę, kolejne osoby wykonują 

swój ruch zgodnie ze wskazówkami zegara. Gracz, który 

rozpoczyna, musi nadepnąć na stopę kolejnej osoby. 

Zaatakowana osoba musi ratować się odskakując. Następnie to 

ona atakuje kolejną osobę. Gracz, który został nadepnięty, 

odpada z gry. Zabawa kończy się, gdy pozostanie ostatnia 

osoba – zwycięzca. 

 

THE NAME OF THE GAME: Stepping on the foot 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: about 10 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

All the participants stand next to each other forming a circle. 

They have to decide who starts the game, then it proceeds 

clockwise. The player who starts the game has to step on the 

foot of the person next to him/her. This person can try to avoid 

“the attacker” by jumping off. If “the attacker” succeeds, the 

player next to him/her drops out of the game. If “the attacker” 

fails, the player next to him/her attacks the following person. 

The game ends when there is only one person left, which is the 

winner. 
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NAZWA GRY: Ziemniak 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 4-20 osób 

OPIS GRY: 

Gracze ustawiają się w koło. Jeden z graczy serwuje piłkę do 

wybranej osoby. Odbijanie piłki polega na tej samej zasadzie, 

co w siatkówce – nie wolno złapać piłki, ani zagrać podwójnie. 

Jeśli piłka upadnie na podłogę, do środka koła wchodzi gracz, 

który dotknął jej jako ostatni. Pozostali próbują go zbić, 

uderzając w niego piłką. Z koła można wyjść, jeśli złapie się 

lecącą piłkę. Wówczas do koła wchodzi gracz, który rzucał 

piłką.  

 

THE NAME OF THE GAME: Potato 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: 4 - 20 

THE DESCRIPTION OF THE GAME:  
The players stand in the circle. One of the players serves the 

ball to the chosen person within the circle, the aim is that the 

ball stays in the air as long as it is possible. The rules are the 

same as in the volleyball – you cannot catch the ball with your 

hands or hit the ball twice. However, if the ball lands on the 

ground, the player who touched it as the last one, goes into the 

circle as a state of penalty. Then the others try to hit this person 

with the ball. The player can go out of the circle and return to 

the game if he/she catches the ball when it is in the air. In this 

case, the player who threw the ball goes into the circle. 
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THE NAME OF THE GAME: A Polish version of the game 

Hacky Sack 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: any number 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

In Poland this game was known before the Second World War. 

The object of the game is to bounce the ball made of a bunch of 

colourful thread (or a crocheted footbag)  for as long as 

possible. The player with the best result is the winner. 

 

NAZWA GRY: Zośka 

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna.  

OPIS GRY:  
Gra znana jeszcze przed drugą wojną światową. 
Można w nią grać indywidualnie, bądź w kilka osób. Gra 
polega na odbijaniu nogą pęczka kolorowej włóczki 
obciążonej ołowiana kulką. 
Ustalamy kolejność odbijania.  Pierwszy gracz odbija nogą. 
Uzyskana liczba odbić decyduje o wygranej. Im więcej razy 
gracz odbije kulkę, tym lepszą zajmie pozycję. 
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  NAZWA GRY: Ciuciubabka 

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna 

OPIS GRY: Ciuciubabka 

Wybieramy osobę, która będzie Ciuciubabką 
Zasłaniamy jej oczy zawiązując chustkę i obracamy ją 
w kółko. W tym czasie Ciuciubabka odpowiada na 
zadawane pytania:  
    - „ Ciuciubabko, na czym siedzisz?” 

               - „Na kamieniu”. 
               - „A co pijesz?” 
               - „Kwas”. 
               - „Ciuciubabko, Ciuciubabko łap nas”. 

 Wszyscy biegają wokół Ciuciubabki, która będzie 
próbowała kogoś złapać 
 Gdy ktoś zostanie złapany zostaje nową Ciuciubabką 

 

THE NAME OF THE GAME: Blind man’s buff (a Polish 

version of the game) 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: Any number 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

One player, designated as “it”, is blindfolded and turned around 

several times. He/She must touch or catch the other players 

without  being able to see them while the other players scatter 

and try to avoid the person who is “it”. The first player tagged 

by “it” then becomes “it” and another round of game is played. 
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  NAZWA GRY: Koperta 

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna.  

OPIS GRY:  
Rysujemy na ziemi figurę w kształcie koperty. 

Kładziemy płaski kamyk na pierwszym polu, skaczemy na 

jednej nodze, a drugą musimy przesuwać kamyk z pola na pole, 

uważając, aby kamyk nie zatrzymał się na linii dzielącej pola, 

gdyż taka sytuacja oznacza skuchę i utratę kolejki. 

Kiedy uda nam się drugi etap gry, który polega na rzuceniu 

kamyka na drugie pole, robimy dokładnie to samo, co 

w pierwszym etapie.  

Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza zaliczy wszystkie pola 

po kolei.  

Każdy etap gry to wyższy poziom trudności, ponieważ coraz 

dalej należy rzucić kamyk, a to jest naprawdę trudne i trzeba 

utrzymać równowagę skacząc na jednej nodze z pola na pole. 
 

THE NAME OF THE GAME: A version of hopscotch 

(Polish name meaning envelope) 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: Any number (several 

players or alone) 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

To play the game, a court in the shape of envelope is laid out 

on the ground. The player uses a flat stone that he/she must put 

in the first square. The stone must be slid with the foot to the 

following squares as the player is hopping. If either the stone or 

a player’s foot lands on any of the lines, the player loses the 

turn. The game continues with the rest of the squares. The 

winner is the player who first completes all the squares. 
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NAZWA GRY:  W kija 

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna.  

OPIS GRY:  
Wyznaczamy osobę, która stojąc w środku, przytrzymuje palcem kij 

ustawiony pionowo.  

Nagle, woła kogoś po imieniu i puszcza kij.  

Przywołane dziecko musi przechwycić kij zanim on spadnie na ziemię. 

Jeśli mu się to nie uda, daje fant i jest nowym przytrzymującym kij, 

a zabawa trwa dalej 

Grę kończymy, gdy się znudzi lub w przypadku nazbierania dużej liczby 

fantów wykupieniem ich  przez dzieci. 

 

THE NAME OF THE GAME: Stick 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: 

any number 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

The participants choose a person who stands in the middle of a 

circle and keeps the stick. This person calls someone using his 

or her name and lets go of the stick. The chosen person has to 

catch the stick before it touches the ground. If he/she doesn’t do 

that, he gives something to the other players (e.g. a shoe, a cap 

or a T-shirt).  Now he/she keeps the stick. At the end of the 

game he/ she has to redeem his/her things. 
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  NAZWA GRY: Mam chusteczkę haftowaną 

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna.  

OPIS GRY: .  

Wybieramy osobę, która będzie odpowiedzialna za chusteczkę.  

Pozostali gracze ustawiają się w kole, tak aby osoba 

z chusteczką w ręku znalazła się w jego środku.  

Następnie dzieci chodzą po obwodzie koła, śpiewając: 

            Mam chusteczkę haftowaną, wszystkie cztery rogi,   

            kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.  

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

           a chusteczkę haftowaną tobie podaruję. 

 Gdy piosenka dobiegnie końca osoba stojąca w środku musi 

rzucić chusteczkę pod nogi dziecku, które lubi. 

 Wybrana w ten sposób osoba wchodzi do kółeczka i zabawa 

rozpoczyna się od nowa. 
 

THE NAME OF THE GAME: a Polish version of English A-

Tisket, A-Tasket 

THE NUMBER OF PARTICIPANTS: Any number 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

The name of the game is also the name of the nursery rhyme, 

sung during the play.  

The players stand in a circle, one player is in the middle of it 

holding a handkerchief. The players start to dance in a circle 

while singing the rhyme and when it ends the person in the 

middle drops the handkerchief in the direction of the person 

he/she likes. This person picks it up, swaps the place in the 

circle and the game starts from the beginning. 

 



 

29 
 

 

  



 

30 
 

 

  NAZWA GRY: Zamrażaniec (inna nazwa Lód i Słońce) 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 5 – 15 osób 

OPIS GRY: 

Gracze wybierają spośród siebie osoby, które będą lodem 

i słońcem. Lód liczy do 10, w tym czasie pozostali rozbiegają 

się. Następnie lód zaczyna łapać graczy. Gdy kogoś dotknie, ta 

osoba zostaje zamrożona, czyli staje w bezruchu. Zostanie 

w takim stanie aż do momentu, gdy rozmrozi je słońce poprzez 

dotknięcie. Zabawa kończy się, gdy wszyscy (oprócz słońca) 

zostaną zamrożeni przez lód. 

 

THE NAME OF GAME: Frozen (another name: Ice and Sun) 

THE NUMBER OF PLAYERS: 5 – 15 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

Players choose one person who is the Sun and one person who 

is the Ice. The Ice counts to 10 and starts chasing other players. 

When someone is touched by the Ice, they stand still (they are 

‘frozen’). They remain ‘frozen’ until they are ‘melted’ 

(touched) by the Sun. The game finishes when everyone 

(except the Sun) is ‘frozen’ by the Ice. 
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NAZWA GRY: Państwa, miasta 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 2-10 osób 

OPIS GRY: 

Przed rozpoczęciem gry uczestnicy ustalają kategorie – zazwyczaj są to: państwa, 

miasta, rośliny, zwierzęta, imiona. Na kartce rysują kolumny z nazwami tych 

kategorii. Następnie jedna z osób mówi w myślach alfabet. Gdy kolejna osoba 

powie „stop”, wówczas, mówiący alfabet wypowiada głośno literę, na której się 

zatrzymał. Zadaniem graczy jest wpisać w odpowiednie kolumny wyrazy 

rozpoczynające się na wylosowana literę. Gdy któryś z raczy wpisze wyrazy do 

każdej z kategorii, odlicza głośno do 15. Następnie pozostali przestają wpisywać 

wyrazy. 

Punktacja:  

Gracz nie wpisał słowa – 0 p. 

Gracz jako jedyny wpisał słowo – 15p. 

Gracz wpisał nie powtórzone przez innych słowo – 10 p 

Gracz wpisał słowo takie samo jak innego gracza – 5p. 

Gdy litera w alfabecie powtórzy się, mówimy alfabet jeszcze raz.  

Gra trwa ustalona przed rozgrywką ilość rund. 

Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. 

 

THE NAME OF GAME: Countries and Cities 

THE NUMBER OF PLAYERS: 2 – 10 

THE DESCRIPTION OF THE GAME: 

Before the game players choose word categories (usually countries, cities, animals, 

plants and first names). They also choose the ‘alphabet’ person and the ‘stop’ 

person. Everyone draws a chart (with one column for each category) on a piece of 

paper. Next the ‘alphabet’ person says the alphabet silently (in mind) and  after a 

while the ‘stop’ person says ‘Stop’. Then the ‘alphabet’ person tells everyone the 

letter which was at the ‘stop’. 

The task for all the players is to write one word starting with the ‘stop’ letter to each 

column (category). The first player, who writes in all the words, counts to 15 and 

says ‘The end’.  

Score (for each category): 

1.  No word – 0 points, 

2. Two or more players have the same word – 5 points for every of them, 

3. One player has the word different from others – 10 points, 

4. One player has the word and no one else ha sit – 15 points. 

The game can be started several times with different ‘alphabet’ person and ‘stop’ 

person. When the ‘stop’ letter is repeated, the alphabet must be said again. 
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NAZWA GRY: Piłka kolorów 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 4-8 osób 

OPIS GRY: 

Uczestnicy zabawy przygotowują wcześniej koło z kolorowych 

materiałów. Chwytają je za brzegi i kładą do środka piłkę. 

Zabawa polega na machaniu materiałem w taki sposób, aby 

piłka podskakiwała i przez jak najdłuższy czas nie spadła na 

ziemię. 

 

THE NAME OF GAME: Ball on Colours 

THE NUMBER OF PLAYERS: 4 – 8 

HOW TO PLAY: 

The players hold a large fabric wheel made of different colour 

pieces. There is a ball in the centre of the wheel. The players 

wave the edge of the wheel to make the ball ‘jump’. They try to 

keep the ball on the wheel as long as possible. 
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