
GRA PLANSZOWA  (dla całej rodziny)      

1. POTRZEBNE: inni domownicy (gracze), kostka do gry (lub małe, twarde karteczki – takiej samej wielkości z cyframi od 1 do 6), 

pionki (lub małe przedmioty zastępujące pionki), wydrukowana lub wykonana samodzielnie plansza do gry z liczbami (zadaniami 

lub kategoriami) w załączeniu.  

2. ZASADY. Po rzucie kostką (lub po wylosowaniu karteczki z cyfrą) przesuwamy pionek o wskazaną liczbę pól. Wykonujemy 

zadanie oznaczone numerkiem.  NAGRODA (PREMIA): za każde poprawnie wykonane zadanie przesuwamy pionek o dwa pola 

do przodu.  KARA: za każde nie wykonane zadnie przesuwamy pionek o trzy pola do tyłu. Uwaga: Drugi gracz stający na tym 

samym polu z zadaniem typu „wymień…podaj….” może powtórzyć tylko 2 rzeczy z wcześniej podawanych. Trzeci gracz stający na 

tym samym polu nie musi wykonywać żadnego zadania. Premia (dwa pola do przodu) jest automatyczna.  

3. PRZYKŁADOWE ZADANIA na drugiej stronie. (Nie czytajcie i nie rozwiązujcie zadań przed grą) 

4. Można określić czas na wykonanie zadania np. 30 sekund, 1 minuta.  

Można (powinniśmy) modyfikować zadania ze względu na wiek graczy np. młodsi wymieniają 3 rzeczy, starsi 7. 

WYJŚNIJCIE WSZYSTKIE ZASADY PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY. 

5. Można STWORZYĆ WŁASNĄ PLANSZĘ, WŁASNĄ GRĘ, wymyślając ciekawe zadania. (POLECAM !!)  

Można zamiast gotowych zadań przypisać kolejnym polom kategorie (np. kuchnia, gimnastyka - sport, dom, geografia, historia  

/w tym historia naszej rodziny/, matematyka…). 

Zadania wymyślają i podają gracze. Taka gra ma wiele wersji, nigdy się nie powtórzy, jest twórcza, bardziej dostosowana do 

możliwości i zainteresowań uczestników…  Jeśli gracz zadający zadanie sam nie potrafi go wykonać wraca na metę.       (POLECAM !!) 

 

START  
 
(POWODZENIA) 1 2 3 4 
9    8 7 6 5 
10 11  12 13 14 
19 18 17 16 15 
20 21 22 23 24 
META  
 
(GRATULACJE !! ) 28 27 26 25 

 

 



 

PRZYKŁADOWE ZADANIA (do gry planszowej) 

1. Wymień nazwy dwunastu miesięcy (od ostatniego, do pierwszego). 

2. Naśladuj przez 20 sekund innego gracza. 

3. Podaj 10 rzeczowników określających osoby, które tworzą rodzinę  (np. mama, syn.....) 

1. Policz wszystkie krzesła w swoim domu. 

2. Wykonaj 5 x na zmianę podskok i przysiad. 

3. Zagraj z innym graczem w papier-kamień-nożyce. Ten, kto wygra przesuwa swój pionek o trzy pola do przodu.  

4. Jakie rzeczy (sprzęty), oprócz piłki, wykorzystywane są w różnych dyscyplinach sportowych? Podaj 5. 

5. Powiedz szybko, 5 x bezbłędnie: „BUCH ŁBEM W DĄB” 

6. Wymień 5 imion zaczynających się od lit. „M” 

7. Naśladuj dźwięki wydawane przez pięć zwierząt. Pozostali gracze odgadują nazwy zwierząt. 

8. Podaj 5 działań matematycznych, których wynik wynosi 5. 

9. Wstań, wystaw  ręce przed siebie.  

Wykonaj obroty w przód (prawą ręką 5x, lewą ręką 5x), potem obroty w tył (5x obydwoma rękami). 

10. Podaj 5 rzeczowników, które piszemy z „ó”.  

11. Powiedz szybko, 5 razy bezbłędnie: „CHŁOP PCHA PCHŁĘ.  PCHŁĘ PCHA CHŁOP” 

12. Wykonaj 5 pajacyków, a później 5 skłonów w przód i wyprostów.   

13. Podaj 5 rzeczy do ubrania, których nazwy zaczynają się od lit. „S…” 

14. Masz władzę, możesz przesunąć pionek innego gracza o dwa pola do przodu lub do tyłu.  

15. Śpiewaj na jednym oddechu najdłużej jak potrafisz. 

16. Podaj nazwy 5 gatunków drzew. 

17. Co ma nogi (nogę, nóżkę), a nie chodzi?  Podaj 5 rzeczowników. 

18. Dotknij dłońmi swoich uszu krzyżując ręce, klaśnij, dotknij kolan krzyżując ręce, klaśnij, itd.  

Licz do 25 i ćwicz w rytmie liczenia. 

19. Wykonaj 5 podskoków na prawej nodze, potem 5 na lewej nodze i 5 podskoków na obu nogach.  Licz głośno 

20. Masz władzę, możesz przesunąć pionek innego gracza o trzy pola do przodu lub do tyłu. 

21. Wymień 5 rzeczy do jedzenia, które można kupić w zamkniętym słoiku. 

22. Stań na jednej nodze, rozłóż ręce w bok. Policz w tej pozycji od 20 do 0 (od liczby największej do najmniejszej) 

23. Podaj nazwy 5 części ciała, które mają zwierzęta, a nie mają ich ludzie. 

24. Wykonuj przez 25 sekund  dziwne, śmieszne miny. 

25. Podaj nazwy 5 sprzętów, urządzeń domowych działających na prąd. 

26. Podaj nazwy 5 gatunków ryb. 

27. Dodaj  liczby pól na których stoją pionki innych graczy. 

28. Wymień 5 nazw zwierząt zaczynających się od lit. „K…”. 

 

 

 

 

Do zobaczenia na zajęciach MDK  

Aleksandra Stawicka 

 

 


