
KONSTRUOWANIE GIER Z DZIEĆMI I DLA DZIECI 

Na początku trzeba pomóc dziecku uchwycić sens gry: umowność ścigania się na planszy, 

potrzebę przemiennego rzucania kostką i przesuwania pionków od startu do mety. Dzieci 

muszą pamiętać i rozumieć, że podczas gry obowiązują określone reguły i trzeba ich 

przestrzegać. To wszystko można osiągnąć w trakcie konstruowania i rozgrywania bardzo 

prostej gry WĄŻ - ścigamy się od ogona do głowy. 

Gra jest dostosowana do warunków domowych. Należy przygotować arkusz papieru (im 

większy, tym plansza będzie bardziej czytelna dla dziecka), ciemny mazak, klocek do 

odmierzania płytek, dwa pionki oraz większą kostkę do gry (można ją wykonać razem z 

dzieckiem).  

Dziecko siada naprzeciw dorosłego przy stoliku, na którym dorosły rozkłada arkusz papieru i 

oznajmia dziecku, że wymyślił nową grę, która nazywa się WĄŻ.  

Prezentuje pozostałe potrzebne przedmioty (kostkę, dwa pionki, mazak i klocek). Dorosły 

rysuje węża i informuje, że będą się ścigać od ogona do głowy - zaznacza kierunek strzałką. 

Prosi dziecko o pomoc w odmierzaniu płytek. Dziecko przykłada klocek, dorosły rysuje 

kreski. Dorosły rysuje także kółeczka, w których staną pionki (przy początku ogona). Planszę 

do gry przedstawia poniższy rysunek pomocniczy: 

 

W pierwszej grze dziecko nie 

może przegrać, dlatego 

rzucając naprzemian kostką, 

jeśli jest taka potrzeba, dorosły 

markuje rzut kostką i kładzie ją 

na planszy tak, aby na górnej 

ściance była jedna kropka. Gra 

toczy się do chwili, gdy 

dziecko postawi pionek na 

głowie węża i wygra. 

 

 

 

Tej pierwszej wspólnie ułożonej i rozegranej grze towarzyszą silne emocje: dzieci okazują 

ożywienie, gdy uda im się wyrzucić więcej oczek. I o to właśnie chodzi, dziecko ma poznać 

radość zwycięstwa. W następnych grach będzie bardziej skłonne, aby dążyć do panowania 

nad swoimi emocjami.  

 



Gra-opowiadanie WESOŁE PIESKI WRACAJĄ DO DOMU 

Do jej skonstruowania potrzebne będą figurki zwierząt: dwa pieski, kot, wilk i jeż. Trzeba 

także przygotować kostkę do gry, duży arkusz papieru, klocek i kredki.  

Przykładowy przebieg gry: 

Dorosły mówi, że ułoży grę o pieskach, które wracają do budy, koło domu. Wspólnie rysują 

chodniczek odmierzając płytki oraz oznaczają start i metę. Potem ustawiają figurki piesków 

na początku, przed chodnikiem. Dorosły wymyśla następujące pułapki i premie, które będą 

udziałem piesków idących do budy: 

- ustawia na planszy wilka i rysuje dodatkowy chodniczek dookoła wilczej jamy; 

- ustawia jeża i rysuje kawałek chodniczka w przeciwną stronę i wyjaśnia, że to jest jeż-

oszukaniec, który pokazuje złą drogę; 

- dorysowuje kawałek płotu i ustawia kotka, stwierdzając, że jak piesek zobaczy kotka, 

pobiegnie za nim i wróci, ale straci jedną kolejkę; 

- w innym miejscu obok chodniczka rysuje kość i pięć kropek i mówi, że to jest nagroda dla 

pieska i może się przesunąć o pięć płytek do przodu; 

- na końcu rysuje psią budę i dwie miski i wyjaśnia, że jak pieski wrócą do budy, to zjedzą 

obiad, a pierwszy z nich będzie mógł wybrać miskę ze smacznym jedzeniem. To jest jego 

nagroda.  

Rysunek pomocniczy przedstawiający planszę do gry: 

Przed rozpoczęciem gry 

można losować rzucając 

kostką - kto wyrzuci więcej 

oczek ten zaczyna. Po 

skończonej grze, gdy 

wiadomo już kto wygrał, 

dorosły ma okazję pokazać, 

jak należy się zachować.  

Pierwszą grę-opowiadanie 

układa dorosły, kolejną 

powinno ułożyć dziecko 

wspierane przez dorosłego. 

Taka przemienność sprzyja 

kształtowaniu ważnych 

umiejętności społecznych i 

rozwija twórcze zdolności 

dziecka.  



ODJAZDOWY RAJD - gra z niespodziankami 

Poniżej przedstawiony i opisany jest wariant gry, który można swobodnie modyfikować w 

zależności od wieku i możliwości dziecka. Ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Grę 

wykonujemy wspólnie z dzieckiem.  

Warto przy tej grze zaznaczyć, że niespodzianki mają to do siebie, że są zaskakujące i 

nieprzewidywalne, dlatego o tym, kto wygra daną rozgrywkę w dużej mierze będzie 

decydował po prostu los.  

Potrzebna będzie kartka dużego formatu, flamaster, szklanka/duża nakrętka - do odrysowania 

poszczególnych płytek na planszy. Można je pokolorować kredkami, można także powycinać 

kółka z kolorowego papieru i poprzyklejać na planszę. Pionkami mogą być dowolne figurki 

np.: zrobione z modeliny. Do tego kostka do gry.  

W przypadku tej gry również można losować za pomocą kostki kto zaczyna. Przy starcie 

warto narysować miejsca, w których staną pionki.  

W zależności od tego, na której płytce znajdzie się pionek gracza, będzie miał on do 

wykonania konkretne zadanie. Poniżej znajdują się opisane zadania i przykładowy rysunek 

pomocniczy, jak może wyglądać taka gra.  

ŻÓŁTY: Masz dodatkowy rzut kostką. 

ZIELONY: Przeskakujesz o 2 pola do przodu. 

NIEBIESKI: Przesuwasz się o jedno pole do przodu. 

FIOLETOWY: Czekasz jedną kolejkę. 

CZERWONY: Cofasz się o 2 pola.  

 

Stanięcie na złotą płytkę ze strzałką w prawo oznacza, że przy kolejnym rzucie gracz nie 

przesuwa pionka po kolorowych płytkach, ale idzie złotym mostem - na skróty. 

Złota płytka ze strzałką w dół informuje jedynie, w którym kierunku porusza się gracz. 

Wygrywa ten 

gracz, który jako 

pierwszy zejdzie 

z ostatniej 

fioletowej płytki 

na metę.  

Zadania można 

zapisać na 

kolorowych 

kartkach, 

odkrywając karty 

i odczytując 

zadanie po 

każdym ruchu. 
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