
ZABAWY NA DWORZE 

 

Konkurs polegał na zebraniu i wypisaniu zabaw na świeżym powietrzu znanych dzieciom i ich 

rodzicom. Poniżej przedstawione jest 10 najlepszych zabaw wybranych przez dzieci. Wszyscy na 

przerwach spędzanych na placu zabaw lub ORLIKU bawiliśmy się w te zabawy. 

 

1. "Zabawa w czarodzieja." - Czarodziej goni uciekające przed nim dzieci. Złapane dziecko zamienia 

się w posąg. Aby zostać odczarowany musi być dotknięty przez innych uczestników zabawy. 

2. "Pająk."- Dwoje dzieci biega trzymając się za ręce. Biegając starają się złapać kolejne dziecko w 

sieci. Złapana osoba powiększa sieć. 

3. "Ciuciubabka." - Jedno z dzieci ma zawiązane oczy chustką. Okręca się w koło i próbuje złapać 

innego uczestnika zabawy. Jeśli zgadnie, kogo złapało następuje zamiana ról. 

4. "Zwariowane kroki." - Jedna osoba wymyśla dziwne kroki, a reszta stara się ją naśladować. 

5. "Gąski do domu." - W zabawie bierze udział mama gąska, gęsięta i wilk. Mama gąska staje po 

jednej stronie boiska, gęsięta po drugiej. Na środku staje wilk. Gęsięta starają się dostać do matki tak, 

aby uniknąć złapania przez wilka. Złapane gąski staja się wilkami. 

6. "Farbki." - Grupka dzieci wybiera sobie jakiś kolor. Malarz stojący z boku nie wie jakie kolory 

wybrały sobie dzieci. Do pracy potrzebne są mu kolory. Wywołuje jakiś kolor. Jeśli znajduje się on w 

grupie kolorów osoba, która go wybrała ucieka przed malarzem. Zadaniem malarza jest ją złapać. 

Złapani uczestnicy staja się malarzami. 

7. "Klasy" - Rysujemy na ziemi "klasy" Dzieci ustawiają się w rzędzie i po kolei rzucają w jedno 

okienko kamyk. Przeskakują zajęte okienko i skaczą po pozostałych. 

8. "Lustro." - Jedno dziecko pokazuje różne figury, a grupa je naśladuje. 

9. "Baba Jaga." Jedno dziecko staje tyłem do grupy. Pozostałe dzieci po drugiej stronie boiska. Baba 

Jaga, co pewien czas odwraca się do dzieci. |Uczestnicy w tym czasie w którym Baba Jaga odwrócona 

jest tyłem muszą przesuwać się w jej kierunku. Jeśli odwracająca się Baba Jaga zobaczy poruszające 

się dziecko wraca ono na linię startu. 

10. "Berek Żuraw." - Dzieci bawią się w ganianego. Jedna osoba jest berkiem i ma za zadanie złapać 

kogoś na swoje miejsce. Jednak, jeśli ktoś stanie w pozycji żurawia (ręka przełożona pod kolanem, 

dłoń łapie nos) nie można jej łapać. 


