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Przedstawiamy Wam popularne gry          
i zabawy, które wciągają, bawią      

i uczą logicznego myślenia, 
koncentracji i spostrzegawczości. 
Zaletą tych gier i zabaw jest to,   
że wystarczy do nich tylko kartka 

papieru, długopis, wyobraźnia i druga 
osoba do towarzystwa – nie trzeba 
kostek, planszy czy też pionków. 

Oto kilka z nich.



KÓŁKO I KRZYŻYK

Jest to gra dla dwóch osób (do jednej 
przypisany jest krzyżyk, do drugiej kółko), 
którą rozgrywa się na planszy o 9 polach    
w podziale 3×3. Gracze naprzemiennie 

zaznaczają upatrzone pola symbolem kółko 
lub krzyżyk. Wygrywa osoba, której udało 

się w tej samej linii (poziomej, pionowej lub 
ukośnej) narysować dany symbol.          

Każdy gracz stara się więc utrudnić 
przeciwnikowi postawienie znaku.





STATKI/OKRĘTY
Gra przeznaczona jest dla dwóch osób. Każda osoba potrzebuje 

długopisu i kartki, na której musi narysować dwa kwadraty       
o wielkości 10 kratek na 10 kratek. Każde pole należy opisać     

z góry literami od A do J, a z boku od 1 do 10. Na jednym z pól 
gracz rozrysowuje swoje statki: jeden pięciomasztowiec, jeden 

czteromasztowiec, dwa trójmasztowce, dwa dwumasztowce,    
a także od dwóch do czterech jednomasztowców. Statki można 
dowolnie rysować (nie mogą się jednak stykać).  Kiedy pola są 

gotowe, gracze wymieniają się długopisami. I zaczynamy pytać, 
np. A10, B3? Przeciwnik patrząc na swoje pole mówi: „pudło” 
(gdy nie trafiliśmy), „trafiony” (gdy strzeliliśmy np. w jedno      

z pól trójmasztowca) albo „trafiony zatopiony” (gdy to 
jednomasztowiec). W zależności od odpowiedzi stawiamy        

na polu X (gdy jest trafiony) lub kropkę (gdy pudło).  Pytamy 
się naprzemiennie, dwa razy po kolei. Osoba, która trafi dwa 

razy po kolei ma prawo do jeszcze jednego strzału.





PIŁKARZYKI
Na kartce należy narysować boisko o kształcie 

kwadratu. Po dwóch przeciwległych bokach 
rysujemy bramki. Rozgrywkę należy zacząć            

od środka pola. Gracz, który rozpoczyna przykłada 
swój długopis do punktu środkowego i rysuje kreskę 

długą na jedną kratkę (poruszać można się             
po liniach kratek i po ich przekątnych).                  

Po wykonaniu ruchu przychodzi kolej na drugiego 
gracza – tym razem to on rysuje na boisku kreskę. 

Ruchy są wykonywane naprzemienne aż ktoś 
zdobędzie gola lub piłka trafi w punkt bez 

możliwości ruchu. Grę wygrywa osoba, która jako 
pierwsza doprowadzi piłkę do bramki przeciwnika    

(przekroczy linię bramkową). 





KROPKI

Gra strategiczna dla dwóch graczy, która polega 
na stawianiu kropek na złączeniach linii na kartce, 

tak aby otoczyć kropki drugiego gracza.         
Kropki można łączyć linią (po linii prostej i na skos) 
tylko wtedy, gdy po połączeniu kropka lub kropki 
przeciwnika będą w środku. Odległość kropek, 
które chcemy połączyć, nie może przekraczać 

jednej kratki. Gracz, który stracił ciągłość kropek, 
musi odpuścić i próbować w innej części kartki.  

Wygrywa ten, kto otoczy zwycięską pętlą więcej 
kropek.





WĄŻ WYRAZOWY

W zabawie chodzi o to, by stworzyć z wyrazów                      
jak najdłuższego i najbardziej pokręconego 
węża. Pierwszy z graczy zapisuje na kartce 
dowolne słowo. Kolejny dopisuje drugie słowo, 

które musi zaczynać się na ostatnią literę 
słowa pierwszego. Następny gracz (lub znowu 

pierwszy) dopisuje następne słowo, 
rozpoczynające się na ostatnią literę słowa 
poprzedniego. I tak na przemian - tworzymy      

w ten sposób na kartce węża ze słów.        
Słowa  te nie mogą się powtarzać.





PAŃSTWA-MIASTA

Każdy uczestnik gry (nie ma limitu graczy) musi narysować na kartce  
tabelę z sześcioma kolumnami. Na górze w kategoriach wpisuje: 

państwo, miasto, roślina, zwierzą, rzeka, sławny człowiek (kategorii 
może być więcej, np. góry, imiona, zawód).  Grę zaczyna jeden z graczy 
mówiąc na głos XYZ, a potem odliczając w pamięci po kolei wszystkie 

litery alfabetu. Inny gracz mówi „stop”. Litera, na której gracz 
przerwał wyliczanie alfabetu, jest literą przypisaną danej rundzie,      

np. „P”  (Polska, Poznań, puma itd.).
Kto pierwszy skończy, mówi „stop”. Następnie wszyscy gracze kolejno 

wyczytują wpisane przez siebie słowa w poszczególne kolumny.              
I tak 15 punktów – dostaje gracz, który jako jedyny wymyślił dany 

wyraz, a po 10 punktów – jeśli każdy gracz miał inne słowo, 5 punktów –
jeśli każdy ma ten sam wyraz, 0 punktów – gdy ktoś nie napisał 

poprawnego wyrazu lub zostawił puste pole. Brak odpowiedzi jednego    
z graczy to 5 punktów premii dla pozostałych (z wyjątkiem osoby          
z 15 punktami). Liczbę rund ustalają gracze. Podsumowują punkty. 

Zwycięża ten kto ma najwięcej punktów.





GRA W ŁAPKI
Gra dla dwóch osób. Na kartce gracze 

odrysowują swoją dłoń i piszą losowo 
rozmieszczone liczby, np. od 1 do 100. 

Następnie gracze wymieniają się swoimi 
łapami i kolejno najpierw wskazujemy 

przeciwnikowi liczbę, którą ma odnaleźć    
na narysowanej dłoni, a my w tym czasie 

rysujemy kółeczka (jedno w kratce). 
Analogicznie role się odwracają.              

Kto pierwszy zapełni przestrzeń wokół łapy, 
ten wygrywa.





CENNE KRESKI
Zabawa, która polega na jak najszybszym odgadnięciu,   
co druga osoba rysuje. Mogą to być rzeczy znajdujące 

się wokół nas, np. kapelusz stojącego obok pana.           
Zacznij od zaokrąglonej góry, kolejne ruchy 

długopisem to rondo, pasek... i już wszystko jasne. 
Odliczamy pociągnięcia długopisu - im mniej kresek 

zobaczymy, zanim rozwiążemy zagadkę, tym większe 
szanse na wygraną.



SKOJARZENIA

Na początek, wymyśl jakieś hasło, a następnie podaj 
je osobie z którą grasz. Zadaniem tej osoby     

jest narysowanie tego, co kojarzy mu się z danym 
pojęciem,  ale musi to zrobić tak, abyście nie 
widzieli jego obrazka. Na koniec należy tylko 

odgadnąć, co ta osoba miała na myśli.              
Każdy ma po 5 szans. Potem zamieniacie się rolami. 



WSPÓLNE RYSOWANIE
To zabawa, która polega na tworzeniu                

z rodzicem (lub z inną osobą, np. koleżanką) 
wspólnego dzieła. Jedna osoba zaczyna          

od narysowania np. drzewa. Następnie długopis 
przechwytuje druga osoba i rysuje,               

np. kwiatka pod drzewem. Potem znowu jedna 
osoba dodaje jakąś postać. Rysując, w ten 
sposób można stworzyć śmieszną historię      

o tym, co dzieje się na obrazku. 
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