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Jak się bawili dziadek i babcia 
 

W czasach, w których świat przeniósł się do sfery wirtualnej, gdzie dzieci               
i młodzież przesiadują długie godziny przed monitorami z tabletami i komórkami            
w ręku, pojawiła się tęsknota za tym co namacalne, co dzieje i tworzy się naprawdę 
w realu wspólnie z innymi. Zaistniała wewnętrzna potrzeba odnowienia zwykłych 
relacji międzyludzkich. Zarówno z rówieśnikami jak i tych wielopokoleniowych. 
Człowiek jako istota stadna pragnie spotykać się, wspólnie tworzyć i bawić się. 
Patrząc z perspektywy czasu można przyznać, iż najlepsze bezpośrednie relacje 
międzyludzkie istniały wtedy, gdy świat nie był naszpikowany urządzeniami 
elektronicznymi a ludzie bardzo cenili sobie wspólnie spędzony czas. Przypomina mi 
to własne dzieciństwo a także godzinami snute opowieści moich rodziców czy 
dziadków. Czas beztroski i wspólnych zabaw na pozornie szarych podwórzach, na 
których przy użyciu dziecięcej fantazji można było stworzyć wszystko. Przed oczami 
dziecka wyłaniały się nieograniczone możliwości ukryte dla dorosłego. Każdy 
napotkany przedmiot można było wykorzystać podczas zabawy: kamyki do „Gry        

w klasy”, kapsle z butelek do „Gry w kapsle”, szary beton 
nadawał się do gry „Wojna, piwko przeciwko”, a napotkany 
papierek służył do gry w „Kamień, nożyce, papier”. 
Przedmiotowy cykl artykułów ma przypomnieć starszym 
pokoleniom zabawy, w które kiedyś sami chętnie się 
bawili. Młodym pokoleniom ma wskazać alternatywę 
spędzania czasu wolnego z dala od monitorów i komórek, 
ale przede wszystkim ma dostarczyć propozycji do 
wspólnej zabawy. Ważnym elementem jest także 
uchronienie od zapomnienia pokoleniowego dorobku 
związanego z niezwykłym dziedzictwem jakim czasem są 
dawne ludowe gry i zabawy.  

Pierwszą z takich „nieśmiertelnych gier”, w którą 
grały już nasze babcie i dziadkowie, była wspomniana 
wcześniej „Gra w klasy”. Zalety tej gry to przede 
wszystkim ćwiczenie skoczności, celności, refleksu, 
równowagi, znajomości cyfr oraz nauka współzawodnictwa 
i radzenia sobie z przegraną. Dzisiaj można kupić 

różnorodne maty, obrazujące diagram czyli tak zwanego 
„Chłopka” do skakania, ale najprościej jednak, gdy 
dziecko narysuje je samo przy użyciu kredy na betonie, 
lub zwykłym patykiem na ubitej ziemi. W klasy może 
zagrać każdy, niezależnie od wieku. Sama chętnie to 
czasem robię i już nie mogę się doczekać kiedy nauczę 
grać w nią mojego wnuczka. A oto zasady tej gry: 
Na ziemi rysujemy diagram (diagramów i możliwości jest 
całe mnóstwo, właściwie ogranicza nas tylko 
wyobraźnia), najczęściej numerujemy go od 1 do 8 (co 
obrazowało kiedyś liczbę klas w szkole podstawowej), 
ale pól może być oczywiście więcej. Skaczemy po kolei 
od 1 do 8. Przed przystąpieniem do skakania, musimy 
na klasę coś rzucić. Najlepiej znaleziony w pobliżu 
kamyk lub szkiełko. Każde dziecko prowadzi grę na 
własny rachunek. Uczestnik  wrzuca  szkiełko  w 

Chłopek 
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„pierwszą klasę”, staje na jednej nodze, wskakuje w pole, podnosi szkiełko, 
przeskakuje resztę pól i wyskakuje na zewnątrz chłopka. W ten sposób stara się  
zaliczyć wszystkie osiem pól. W ramiona wskakuje się obunóż, zarówno w drodze do 
celu, jak i w drodze powrotnej. Do głowy wskakuje się obunóż, wykonuje obrót        
w powietrzu i skacze z powrotem. Jeśli gracz „skusi”, kolejkę rozpoczyna następna 
osoba. Następnej kolejki nie zaczynamy od pierwszej klasy, ale od tej, na której 
skusiliśmy. Skucha to wrzucenie szkiełka w nieodpowiednie pole lub na 
którąkolwiek z linii chłopka. To nieutrzymanie się na jednej nodze lub naskoczenie 
na linie oddzielające poszczególne pola. Wygrywa uczestnik, który pierwszy ukończy 
szkołę (8 klas). Czasem skakało się też z nogami na krzyż z zawiązanymi oczami            
i tyłem, ale to już zabawa dla bardziej wprawnych graczy. Liczba graczy jest 
dowolna. Można ćwiczyć i bawić się nawet samemu, ale myślę, że wiele mam, 
tatusiów, a nawet dziadków chętnie zagra ze swoimi pociechami.  

Kolejną grę, którą chciałabym zaproponować, to gra terenowa „Podchody”. 
Jest to doskonałe ćwiczenie dla dzieci i dorosłych. 
Trening refleksu i sprawności fizycznej. Ćwiczymy 
umiejętność odczytywania, zapamiętywania 
symboli, orientacji w terenie i uczymy się działać 
zespołowo. Mnie osobiście kojarzy się ze świetną 
grupową zabawą, w którą mogli grać wszyscy, bo 
każdy miał okazję się wykazać czy to 
intelektualnie, czy sprawnościowo. W grze raczej 
nie było przegranych, bo samo układanie                    
i realizowanie zadań sprawiało ogromną frajdę. Do 
zabawy potrzebnych jest niewiele rzeczy: patyk, 
kreda, przygotowane ponumerowane liściki. 
Czasem zamiast liścików wystarczy długopis                    
i kartki – bo zadania powstają lub ewoluują                   
w trakcie zabawy.  

W grze biorą udział dwie drużyny: jedna ucieka i ukrywa się zostawiając za sobą 
ślady: strzałki na ziemi, oznaczenia na krzewach, drzewach oraz ponumerowane 
liściki z podpowiedziami i zadaniami. Druga drużyna  liczy (np. do 50 lub 100) i 
rozpoczyna szukanie uciekających. Idąc po zostawionych śladach wykonuje 
pozostawione zadania i stara się odnaleźć uciekającą drużynę. Wygrywa ta grupa, 
która pierwsza dotrze na miejsce oraz wykona wszystkie pozostawione na trasie 
zadania. Jeśli pozostawione zadania nie zostały wykonane, wygrywa drużyna 
uciekająca. Zadania mogą mieć najróżniejszy charakter, od ruchowych (wykonanie 
10 przysiadów), związanych z przyrodą  (np. nazbieranie            
5 liści wskazanych drzew), po bardziej wyszukane (np. 
opatrzenie jednej osoby z drużyny jako osoby rannej w nogę        
i przeniesienie jej do kolejnego punktu, gdzie znajduje się 
wiadomość). Wszystko zależy od pomysłowości drużyny, która 
ucieka i układa zadania. Zabawa pozwala w niezwykły sposób 
poznać zasoby naszego lokalnego środowiska: przyrodę, historię 
i geografię. Wszystko to można wpleść w zadania, a sama 
pogoń, czy ucieczka uliczkami naszej miejscowości i lasami lub 
polnymi drogami, to niezwykła nauka miejscowej topografii. 

Następną ciekawą grą, w którą grało się od pokoleń były 
„Kapsle”. Pamiętam jak wszyscy rysowaliśmy patykiem na 
ziemi trasę. Czasem kredą na betonie. Oznaczaliśmy start, 
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metę, a po drodze tworzyliśmy rozmaite przeszkody, skocznie, zakręty, czasem 
zbiorniki wodne (np. kałuża). Do zabawy używaliśmy metalowych kapsli od butelek 
po oranżadzie….. dziś zabawa może być lekko zmodyfikowana. Trasę można 
narysować kolorową kredą na asfalcie, a zamiast kapsli użyć plastikowych zakrętek, 
co nie będzie miało wpływu na jakość gry i wywołane emocje.  

Szerokość toru zabawy uzależniona jest od liczby 
uczestników – im więcej graczy, tym szerszy powinien być 
tor. Do gry w kapsle potrzebne są minimum dwie osoby. 
Ustawiamy kapsle na starcie, jeden obok drugiego, 
wierzchnią stroną na spód i pstryknięciem w bok kapsla 
przesuwamy się do przodu. Pstrykamy na zmianę i w ten 
sposób ścigamy się do mety. Wypadnięcie poza linię toru 
oznacza stratę kolejki. Wygrywa ten gracz, którego kapsel 
jako pierwszy przekroczy linię mety.  
Gdy byłam dzieckiem na podwórkach bardzo popularną 
wersją gry był tzw. Wyścig Pokoju, czyli wyścigi na kapsle 
rozgrywane na wzór transmitowanych w telewizji 
zawodów kolarskich. Kapsel specjalnie przygotowywano 
do wyścigu wklejając flagę państwa, które dany gracz 
reprezentował. Dziś także możemy nasze kapsle ozdabiać 
i oznaczać np. naklejając flagi, miniaturowe obrazki                  

z ulubionymi modelami aut, motocykli czy wizerunki sportowych idoli, nadając 
zabawie charakter wyścigu państw, rajdu samochodów lub wyścigu graczy. 

Grą, którą także wspominam z uśmiechem była gra „Raz dwa trzy, Baba Jaga 
patrzy! Baba Jaga czyli jedno z dzieci stoi plecami do pozostałych uczestników 
zabawy, a w tym czasie reszta grupy biegnie w jego kierunku. Na słowa: „Raz, dwa, 
trzy, Baba Jaga patrzy!” dziecko będące Babą Jagą odwraca się, a biegnące dzieci 
zastygają w bezruchu – popadają w odrętwienie. Baba Jaga chodzi między 
uczestnikami, przyglądając się czy któryś z nich się nie poruszy (może też 
rozśmieszać nieruchomo stojące dzieci). Ten, kto się poruszy, idzie na początek,          
a reszta pozostaje na swoim miejscu. Baba Jaga znów wypowiada słowa „Raz, dwa, 
trzy, Baba Jaga patrzy!”. Wygrywa dziecko, które najszybciej dotrze do stanowiska 
Baby Jagi, a tym samym staje się nową Baba Jagą. Zabawa ta nie wymaga żadnych 
gadżetów, a uczy zwinności i utrzymania równowagi.  

Pamiętam, że jedną z moich ulubionych gier była gra w „Dwa ognie nazywane 
też zbijakiem”. To ruchowa zabawa drużynowa. Potrzebna jest parzysta liczba 
uczestników, prostokątne boisko podzielone na równe części i piłka. Dzielimy 
naszych uczestników na dwie równe grupy. Jeśli grupa się zna, możemy pozwolić, 
żeby wybrali się samodzielnie – np. wskazując kapitanów, którzy sami zadecydują          
o składzie zespołu. Zespoły stają naprzeciw siebie na boisku. Natomiast kapitanowie 
stają za drużyną przeciwną, tak jak na obrazku. 

Zadaniem graczy jest zbijanie piłką przeciwników. „Zbity zawodnik” schodzi             
z boiska. Do „zbicia” dochodzi wtedy, gdy rzucona piłka uderzy kogoś.  
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Uczestnik zabawy nie jest „zbity” jeżeli: 
- piłka odbije się wcześniej od ziemi, 
- osoba trafiona złapie piłkę (tak by ta nie dotknęła ziemi) - „zbicie” nie jest 
zaliczone, a gra toczy się dalej, 
- ktoś inny z drużyny złapie piłkę, zanim ta dotknie ziemi – nawet jeśli trafiła ona 
kogoś z tej samej drużyny.  

Należy również pamiętać, że kapitanów – tzw. matki, nie można zbić.  
Oczywiście przed piłką można uciekać lub łapać. Nie można jednak uciec poza 
wyznaczony teren gry. Przegrywa ten zespół, który straci wszystkich graczy. 
Pamiętam jak ćwiczyliśmy rzucanie i łapanie piłki, żeby tylko jak najdłużej utrzymać 
się w grze, albo co było jeszcze fajniejsze zostać „matką”. 

Grą przy której spędzaliśmy latem długie godziny, a która dzisiaj wydaje się 
trochę kontrowersyjna ze względu na przedmiot, który używaliśmy do zabawy to 
„Finka”, czyli zabawa  harcerskim nożem, albo scyzorykiem. Zabawa polegała na 
wbijaniu noża w ziemię z najbardziej zwariowanych pozycji. np. opierając jego 
czubek o kolano, łokieć, brodę, nos, tył głowy, itd. tak aby ostrze wbiło się w grunt. 
W grze uczestniczyło co najmniej dwóch graczy (optymalnie 2-8 graczy). Najlepsze 
podłoże to ziemia lub piasek ale trawa też się nadawała. Gra posiadała kilkanaście 
poziomów, a wygrywał gracz, który jako pierwszy przeszedł je wszystkie. Każdy          
z graczy wykonywał po jednym rzucie przekazując nóż kolejnej osobie. Udane wbicie 
ostrza w ziemię dawało awans na kolejny poziom, natomiast gdy rzut był nieudany              
i ostrze nie wbiło się w ziemię, należało powtarzać rzut do skutku na bieżącym 
poziomie. Rzut uznawany był za zaliczony, jeśli pomiędzy rękojeścią a podłożem 
mieściły się co najmniej dwa palce.  

Niektóre wybrane poziomy gry. Z czasem dokładaliśmy ich więcej i były bardziej 
wymyślne w nazwie i wykonaniu: 

Poziom  Rzut  

1. Matka  ze środka ręki, ze strony wewnętrznej  

2. Ojciec  ze środka ręki, ze strony zewnętrznej  

3. Mały palec  z palca małego  

4. Palec serdeczny  z palca serdecznego  

5. Palec środkowy  z palca środkowego  

6. Palec wskazujący  z palca wskazującego  

7. Kciuk  z kciuka  

8. Łokieć  z łokcia  

9. Ramię  z ramienia  

10. Broda  z podbródka (pomiędzy ostrzem a podbródkiem należy umieścić kciuk)  

11. Nos  z czubka nosa (pomiędzy ostrzem a nosem należy umieścić kciuk)  

12. Czoło  z czoła (pomiędzy ostrzem a czołem należy umieścić kciuk)  

13. Czacha  z czubka głowy  

 
Dzisiaj niektórym zabawa ta może wydać się niebezpieczna, jednak ja nie pamiętam, 
aby kiedykolwiek stało się coś komuś podczas zabawy, a nasze wytrenowane                    
i przyzwyczajone do noża ręce rodzice skutecznie wykorzystywali do obierania 
ziemniaków.  
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Jak się bawili dziadek i babcia 
 

Kolejny artykuł rozpocznę od nieco zapomnianej już zabawy „w pinkanie”. 
Obiecałam to mojemu koledze, z którym siedząc przy kawie, wspominałam nasze 
„podwórkowe dzieciństwo”. Opowiadał on, że całymi godzinami przesiadywał                          
z kolegami, rzucając monetami. Często zapominał przy tym o drobnych obowiązkach                                                                                                     
a nawet o obiedzie. Stwierdził, że koniecznie muszę opisać tę grę kolejnym 
pokoleniom. Niezbędnym atrybutem w tej grze były monety. Była to jedna z tych tzw. 
gier na ‘”pinjondze”. Jako dzieci znajdowaliśmy na swoim podwórku jakieś zagubione 
drobne monety, które często były już wycofane z obiegu. Te „skarby” były dla nas 
przepustką do dobrej zabawy.     
„Pinkanie” było bardziej skomplikowaną wersją „ciepania”. Drobnymi monetami się 
ciepało, czyli rzucało na kilka sposobów. Rzucało się pod mur, na okienny parapet, 
na blat stołu albo rzucało w pozycji stojącej na ziemię. Ważne było to, by pieniądz 
spadł na pieniądz, a wtedy rzucający zabierał obie monety. Swoją i współgracza. 
Dzisiaj możnaby powiedzieć, iż był to drobny hazard, jednak tak jak już wcześniej 
wspominałam, w większości monety te były już wycofane z obiegu. Czasem były to 
znalezione w okolicy okrągłe blaszki. 
Bardziej skomplikowane „pinkanie” 
polegało na chwyceniu monety 
kciukiem i palcem wskazującym 
prawej ręki, a następnie uderzeniu 
monetą w mur, tak aby odbiła się                 
i upadła na ziemię. Były trzy 
możliwości wyników rzucania: 
DEKER - to przypadek, gdy moneta 
nakryła monetę lub spadła koło niej 
nie dalej jak na odległość kciuka. 
SZPANA - monety leżały od siebie nie 
dalej niż na odległość rozpiętego 
kciuka i małego palca. Zatem, gdy 
ktoś zrobił deker albo przynajmniej 
szpana, to wygrywał wszystkie 
monety, które leżały na ziemi. 
Kiedy natomiast monety spadły dalej 
od siebie niż na odległość szpany, to 
wtedy był FUCZ, czyli grę zaczynano 
od nowa, bo nikt nic nie wygrał. 
Graczy mogło być dwóch i więcej. 
Dzisiaj jest wiele zabawkowych 
monet, które można wykorzystać                   
w tej niezwykle zręcznościowej 
zabawie. 
Inną wersją „pinkania” było 
„pinkanie” poziome. Tworzyło się 
dołek, a naprzeciwko, w odległości 
około 1,5 m, rysowało się margines – 
linię prostą, której długość zależna 
była od zaawansowania graczy 
(czasem wielkości kilku stóp). 
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Uczestnicy zabawy stawali za dołkiem i rzucali monety w stronę marginesu. Osoby, 
których monety wypadły poza margines (z lewej, albo prawej strony) odpadały z gry. 
Gracz, którego moneta była na marginesie, albo najbliżej niego (przed marginesem 
albo za nim) zbierał wszystkie rozrzucone monety i stając na marginesie rzucał je 
razem jednym ruchem w kierunku dołka. Potem jako pierwszy mógł „pinkaniem”, 
czyli strzelaniem palcami w leżąca monetę, skierować je po kolei do dołka. Każdą 
jednym ruchem. Robił to tak długo, aż któraś moneta nie trafiła. Wtedy „pinkał” 
kolejny zawodnik, którego moneta, na początku zabawy, była rzucona najbliżej 
marginesu.   
 

W grę w „pinkanie” prym wiedli głównie chłopcy, natomiast kolejna zabawa 
podwórkowa „guma” to świat dziewcząt. Chociaż płeć męska też się w nią dobrze 
bawiła. Do zabawy wystarczyły dwie 
koleżanki (lub dwa krzesła).                    
W gumę grało się na 3 
szerokościach (baczność, nóżka                 
i rozszerzanka) i kilku 
wysokościach: kostki, łydki, kolana, 
uda… wyżej też się zdarzało. 
Gumę (za naszych czasów była to 
biała guma, kupiona w pasmanterii. 
Dzisiaj istnieją liczne wersje 
kolorowe) rozciągamy pomiędzy 
dwiema osobami. Równocześnie                 
w gumę może grać wiele osób. Dwie 
osoby trzymają gumę nogami, 
reszta skacze, a osoba, która skuje, 
zamienia jedną z osób stojących. 
Skucha jest wówczas, gdy stopa nie 
trafi w gumę lub trafi nie tak jak 
powinna. Wszystko zależy od 
wybranej wersji do skakania.  
Najbardziej popularna była wersja: 
Dni tygodnia oraz Dziesiątki. 
Pamiętam, że gra w gumę to świetna zabawa. Kiedy w dzieciństwie grało się w gumę, 

do rzeczywistości przywracała dopiero 
trochę rozgniewana mama, 
przypominając, że już czas do domu. 
Ćwiczy zmysł równowagi, koordynację 
ruchową i płynność wykonywanych 
ruchów oraz umiejętności 
powtarzania.  
Niestety rysunek nie do końca potrafi 
oddać układ i złożoność oddawanych 
skoków. Czasem warto przyjrzeć się 
filmikom publikowanym w Internecie, 
albo jeszcze lepiej poprosić dziadków                
i rodziców, aby pokazali, jak należy je 
poprawnie wykonać.  
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Jedną z moich 
ulubionych gier z piłką 
z czasów dzieciństwa 
była gra „w kolanko”. 
Jedna z wersji 
nazwana była grą                
„w kolory”. Uczestnicy 
stoją w kręgu i rzucają 
piłkę do wybranej 
przez siebie osoby. 
Jeśli ktoś nie złapie 
piłki przed jej odbiciem 
o ziemię, to klęka na 
jedno kolano, dwa 
kolana, siada, czasem 
się kładzie, a potem 
odpada. Warunkiem 
jest, aby piłka była               
w miarę dobrze 
rzucona w stronę uczestnika, tak aby istniała możliwość jej złapania, a nie „poleciała 
gdzieś w kosmos” wysoko nad głowami. Gracz może się odczarować z kolejno 

nakładanych kar, łapiąc piłkę (np.             
z dwóch „kolanek”, przejść na jedno 
„kolanko” po złapaniu piłki). Wersja 
„w kolory” to utrudnienie. Przy 
rzucie wypowiada się wtedy nazwy 
kolorów. Gdy padnie kolor czarny, 
osoba łapiąca nie powinna złapać 
piłki. Kary za to są identyczne jak 
podczas niezłapania piłki.  

Grą, która zawsze 
rozładowywała nam nadmiar 
energii, był „Berek”, potocznie 

nazywany przez nas grą „w 
ganianego”. Na początku gry 
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zawsze wyłanialiśmy pierwszego goniącego za pomocą jakieś wyliczanki. Czasem 
miała ona formę bardzo krótką np. „Raz, dwa, trzy -gonisz Ty”, a czasem była bardziej 
skomplikowana:                  „Na wysokiej górze rosło drzewo duże, nazywało się 
apli-papli-blite-blau, a kto tego słowa nie wypowie, ten nie będzie z nami grał”. 
Zadaniem Berka jest dogonienie dowolnego grającego i klepnięcie go w dowolna część 
ciała z okrzykiem „berek” lub „gonisz”. Teraz dotknięta osoba staje się goniącą, ale 
nie jest to regułą. Potrafiliśmy się gonić w różnych wariantach. Był między innymi:  
• Berek zaczarowany albo zamrażany – dziecko dotknięte przez berka zostaje 
“zaczarowane/zamrożone”, staje z szeroko rozstawionymi nogami i może zostać 
“odczarowane” przez inne dziecko, które pod nim przejdzie. Gra kończy się, kiedy 
berek zaczaruje wszystkie osoby albo gdy dzieciaki znudzą się, albo nie będą już 
miały siły gonić dalej. 
• Berek kucany – jeśli dziecko uciekające przed berkiem zdąży kucnąć, jest 
uratowane. 
• Berek drewniany – uratowane jest to dziecko, które zdąży dotknąć czegoś 
drewnianego (drzewa, ławki, płotu itd.). 
• Berek ranny – złapana osoba zostaje berkiem, ale goniąc dzieci, musi trzymać się 
jedną ręką za miejsce, którego dotknął poprzedni berek. 
Największa frajdę sprawiała gra w dużej grupie. W tamtych czasach dzieci na 
podwórku nie brakowało, więc bardzo łatwo było skompletować chętnych do zabawy, 
ale myślę, że i dzisiaj fajnie gra sprawdziła by się np. na organizowanych imprezach 
urodzinowych.  

Grą grupową, którą też pamiętam z podwórka, była gra w „Gąski, gąski do 
domu”. Podczas tej zabawy zawsze było gwarno, wesoło i głośno, tak jakby 
rzeczywiście prawdziwe gęgające gęsi wracały do domu uciekając przed wilkiem. 
Podczas tej gry spośród dzieci wybieramy Mamę, Wilka, cała reszta to Gąski. Po 
wyznaczeniu obszaru gry, z jednej strony staje Mama, z drugiej Gąski, a Wilk z boku. 
Gąski biegną do Mamy, a Wilk próbuje je złapać. Gra kończy się, gdy upoluje 
wszystkie. Zanim Gąski rozpoczną swój bieg, prowadzą z Mamą zabawny dialog.  
To jedna z zabaw, które wspominam z sentymentem: 

M: Gąski, gąski do domu! 
G: Boimy się! 
M: Czego? 
G: Wilka złego! 
M: Gdzie on jest? 
G: Za górami za lasami! 
M: Co robi? 
G: Ostrzy zęby pazurami! 
M: Na kogo? 
G: Na nas! 
M: Gąski, gąski do domu! 

Wersje dialogu bywały różne, jednak dalsza część zabawy jest zawsze ta sama. Po tym 
ostatnim okrzyku Mamy, Gąski biegną do Mamy, a Wilk je łapie i zaprowadza do 
swojej bazy. Gąska, która już dobiegnie do Mamy, nie może być złapana przez Wilka. 
Gdy wszystkie Gąski dobiegną do Mamy, Wilk wraca do swojej bazy, a Gąski wracają          
z powrotem na stronę startu.  I gra zaczyna się na nowo, aż wszystkie Gąski zostaną 
złapane przez Wilka. 

Wszystkie te gry wspominam z sentymentem. Wymagały one od nas dużej 
sprawności fizycznej i manualnej, wnosiły wiele radości, a naszym rodzicom 
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pozwalały na chwile wytchnienia, ponieważ ich pociechy z podwórza przychodziły tak 
zmęczone, że jedyne na co miały ochotę, to położyć się we własnym łóżku.   
 
 

Jak się bawili dziadek i babcia 

 

Kolejne spotkanie z podwórkowymi zabawami zacznę od gry nieco 

skomplikowanej, ale bardzo miło wspominanej. Graliśmy w nią tak często jak tylko 

się dało przez wiele godzin, dni i lat. Nigdy się nie nudzi. Najbardziej znana nazwa tej 

gry to „Piwko na przeciwko” lub „Państwa i Miasta”. 

Na ziemi rysuje się wielkie koło o średnicy około 3m, a następnie dzieli się je jak 

pizzę, na tyle równych kawałków ilu jest uczestników. Każdy z zawodników wybiera 

swój kawałek i nadaje mu nazwę jakiegoś państwa, którego będzie bronić i wpisuje 

jego nazwę. Spośród graczy wybiera się jedną osobę, np. poprzez wyliczankę. Osoba 

ta stojąc w kole i trzymając w ręku patyk, mówi głośno tekst: “Czarne piwko na 

przeciwko, wywołuję wojnę, wywołuję wojnę przeciwko…”, wymienia państwo, 

któremu wypowiada wojnę i rzuca patyk na jego pole. Wersji wyliczanki jest wiele, 

zapewne tyle ile grup dzieci podwórkowych, które się w nią bawiły. Czasami 

recytowano „Oranżada, lemoniada, wywołuję wojnę...” albo „Wywołuję na przeciwko 

czerwone piwko, zielone piwko, czekolada, marmolada wypowiadam wojnę……”, 

ważne jest, aby wywołać wojnę wybranemu państwu. W tym momencie wszystkie 

dzieci się rozbiegają, a osoba, której wytoczono właśnie wojnę musi jak najszybciej 

podnieść patyk i krzyknąć “stop”. Wtedy wszyscy zawodnicy stają. Teraz musi ocenić 

swoją odległość do wybranego przeciwnika, aby znaleźć się jak najbliżej, aby rzucić w 

niego patykiem.  Odległość wyznaczają kroki: tzw. słoniowe (jak największe kroki), 

normalne i stópki zwane też tip-topami. Uczestnik, który trzyma patyk, musi głośno 

podać, ile jakich kroków wykona (np.  7 słoniowych i 5 stópek) i zaczyna iść w 

kierunku przeciwnika. W trakcie pozostali gracze liczą razem z nim kroki, pilnując, 

by ten nie oszukiwał i ciągle wykonywał kroki jednego rozmiaru – nie można 

zmniejszać np. słoniowych, im bliżej celu. Oznacza to, że gracz, jeśli przeszacował, 

minie wybranego przeciwnika.  Po wykonaniu wszystkich 

kroków zatrzymuje się. Jeśli z tej odległości rzuci przeciwnika 

patykiem, a ten go nie złapie ma prawo zabrać część jego 

terytorium. Jeśli przeciwnik złapie patyk, to przeciwnik zyskuje 

część terytorium osoby rzucającej. Zabieranie terytorium 

jednak też jest rzeczą trochę skomplikowaną. Czynność tę 

należy wykonać stojąc na swoim terytorium obiema nogami i 

maksymalnie się wychylając, kolistym ruchem narysować 

patykiem nowe granice swojego państwa. Jeśli przy zabieraniu 

terytorium się potkniemy, albo oderwiemy patyk od ziemi, to 

przeciwnik ma prawo odebrać nam część pola, dlatego czasem 

nie warto zabierać zbyt wiele. Po tej czynności zawodnik, 

któremu „zabrano” ziemię, zaczyna kolejną rozgrywkę. Z gry 

odpadają uczestnicy, którym nie pozostanie nawet skrawek 
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własnej ziemi. Wygrywa oczywiście mocarstwo o największym terytorium.  
Niezbędnym rekwizytem podczas moich zabaw podwórkowych była także 

skakanka. Wydawałoby się, że to tylko kawałek sznurka, ale ile może przynieść 

radości, wie tylko dziecko. Gry podwórkowe nie wymagają drogich zakupów. Skakać 

można na zwykłej sznurkowej skakance. Nie potrzebna jest skakanka wyposażona w 

wiele „bajerów”. Liczy się chęć i fakt, że można skakać na wiele sposobów. Na dwóch 

nogach, na jednej, ze skrzyżowanymi nogami, jak lajkonik. Graliśmy w „dziesiątki”, 

szczura czy Myszkę Miki. Za moich czasów każda z dziewczyn miała swoją skakankę. 

Trenowałyśmy w domu, skakałyśmy na podwórkowych spotkaniach i przynosiłyśmy 

je do szkoły, by towarzyszyły nam podczas przerw. Wyzwaniem było skakać jak 

najdłużej bez „skuchy”, czyli najczęściej przydepnięcia lub zahaczenia skakanki i 

przerwania płynnego skakania. 

Jak skakać na skakance? Gier i pomysłów jest wiele.  
Najczęściej graliśmy jednak w:  

Dziesiątki 

• Liczba uczestników dowolna. 

Każdy z graczy skacze po kolei przez skakankę od 1-10 różnymi stylami. Każdy 

styl skaczemy 10 razy. 

• Kolejność stylów ustalamy na początku.  

Dla przykładu: najpierw lajkonikiem, potem na prawej nodze, na lewej nodze, 

żabką, a na koniec krzyżakiem lub do tyłu. 

• Po każdej skończonej rundzie (stylu skakania) gracz oddaje skakankę 

następnemu uczestnikowi. 

Jeśli będzie „skucha” runda danego uczestnika jest przerwana i w następnej 

kolejce zaczyna od początku rundę, której nie przeszedł. 

Alfabet 

• Uczestnicy zabawy skaczą 

przez skakankę i mówią 

alfabet. 

• Kto dojdzie do dalszej litery 

alfabetu – wygrywa. 

• Można skakać każdą rundę 

innym stylem lub po kolei 

każdym, np. A – lajkonik, B 

– żabka, C – prawa noga, D – 

lewa noga, E – krzyżak, F – 

lajkonik, G – żabka, itd.… 

Szczur 
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• Jedna osoba trzyma skakankę w dłoni i staje w środku koła utworzonego z 

pozostałych uczestników. 

• Osoba w środku koła kręci się dookoła własnej osi wraz ze skakanką, która ma 

krążyć po ziemi lub tuż nad ziemią. 

• Pozostali uczestnicy muszą przeskoczyć wirującą skakankę. 

• Kto nadepnie (skusi), zmienia się z osobą kręcącą skakanką. 

• Druga opcja – skucha 

sprawia, że dany gracz 

odpada, a nowym szczurem 

zostaje zwycięzca. 

Przeskakiwanie długiej skakanki 

• Dwie osoby trzymają końce 

skakanki i zaczynają nią 

kręcić. 

• Uczestnik zabawy próbuje 

wskoczyć do kręcącej 

skakanki i przeskakuje ją jak 

najdłużej. 

• Jeśli skusi – zmienia się z 

jedną osobą, która kręciła 

skakanką. 

• Można liczyć skoki – i wtedy 

wiadomo, kto wygrywa. 

• Można skakać różnymi stylami (lajkonik, żabka, jedna noga, krzyżak) i 

przechodzić rundy. 

• Można ustawić rząd uczestników i skakać jednocześnie – kto skusi odpada lub 

zmienia osobę, która kręciła skakanką. 

Dwie kręcone skakanki 

• Uczestnicy zabawy potrzebują dwóch dłuższych skakanek. 

• Skakanki kręcą dwie osoby, które trzymają je za końce w dwóch dłoniach 

(jeden koniec trzymany jest w prawej ręce, a drugi w lewej). 

• Skakanki są kręcone w odwrotną stronę do trzymanej skakanki, czyli: 

trzymana skakanka w prawej dłoni, kręcona jest w lewą stronę i adekwatnie, 

trzymana skakanka w lewej dłoni, kręcona jest w prawą stronę. 

• Podczas gdy jedna skakanką znajduje się „na górze”, druga powinna być w tym 

czasie „w dole”. 

• Przeskakuje się skakanki kolejnymi stylami: lajkonik, żabka, prawa noga, lewa 

noga, krzyżak. 
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• Oczywiście, kto wykona najpoprawniej i najszybciej wszystkie zadania – 

wygrywa. 

Podczas skakania indywidualnego powtarzaliśmy też różne wierszyki i wyliczanki, w 

rytm których wykonywaliśmy skoki.  Czasem skoki te wykonywaliśmy krzyżując ręce, 

albo do tyłu.  Wyliczanki, które najbardziej zapadły mi w pamięć to np.: 

Aniołek fijołek: 

Aniołek, fijołek, róża, bez. 

Konwalia, balia, wściekły pies. 

 

Myszka Miki: 

    Myszka Miki gra w guziki, 

    Kaczor Donald pije sok, 

    A my wszyscy bim, bam, bom  

 

Na ostatnie słowa „bim, bam, bom” trzeba wyrzucić skakankę za siebie. Nie można 

się odwracać, a następnie trzeba powiedzieć, na jaką odległość wyrzuciło się 

skakankę. 

Można było określić odległość na stópki, zwykłe kroki i słoniowe. Jeśli uczestnik 

odgadł i doszedł do skakanki, to przechodzi do kolejnej rundy skacząc następnymi 

stylami: żabka, prawa noga, lewa noga, krzyżaczek. Jeśli natomiast osoba ta nie 

odgadła ilości kroków do wyrzuconej skakanki (było za mało lub za dużo), to wówczas 

skacze kolejny uczestnik zabawy. Kto przejdzie wszystkie rundy – wygrywa. Taki sam 

przebieg ma gra z kolejną rymowanką. 

 

Pan Sobieski: 

Pan Sobieski miał trzy pieski, 

Czerwony, zielony, niebieski 

 

Moja babcia nauczyła mnie też dawnej śląskiej wyliczanki z jej dzieciństwa, którą 

pamiętam do dziś i przekazałam ją już mojej córce, która, mam nadzieję, przekaże ją 

dalej: 

 

„Barbara umarła, 

Bartek ją wióz,  

Zawióz ją na rynek,  

Kupiuł jej harynek,  

Barbara gryjź, 

Barbara nie chciała, 

dostała w pysk” 

 

Korzyści płynących ze skakania na skakance jest wiele i tyle samo radości.   
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Tak samo jak dziewczynki nosiły do szkoły skakanki, tak w tornistrach lub 

kieszeniach naszych kolegów, można było znaleźć 5 kamieni, albo 5 kostek do gry. W 

tę grę grało się po prostu wszędzie. Gra w kamienie (kości) polegała na kolejnym 

podrzucaniu 5 kamieni lub kości i łapaniu pozostałych. Gra ta świetnie ćwiczy 

refleks. Niezbędne akcesoria: 5 kamyków nieznacznej wielkości albo kostek do gry. W 

dalszym opisie skupię się jedynie na kamykach – kośćmi grało się analogicznie, może 

łatwiej było je złapać i zmieścić w dłoni ze względu na identyczny rozmiar. Zabawa 

polegała na podrzucaniu jednego kamienia w górę i jednoczesnym zgarnianiu reszty z 

ziemi i łapaniu wszystkich w dłoń. W tym celu rozsypujemy kamyki na podłodze, 

trawie, betonie, kocu. Ważne jedynie, aby nie zedrzeć sobie dłoni na twardym i 

ostrym podłożu. Wybieramy jeden z nich i trzymamy w dłoni. Musimy podrzucić go 

do góry i w tym czasie zgarnąć kolejnego spośród rozsypanych na ziemi – łapiemy 

kamień leżący na ziemi tak, by zdążyć złapać kamień, który podrzuciliśmy. 

Podrzucamy i łapiemy tą samą dłonią. Mając już dwa kamienie w ręku, podrzucamy 

jeden z nich i łapiemy kolejny (trzeci) z ziemi. Powtarzamy czynność, aż złapiemy 

wszystkie pięć kamieni w jedną dłoń. Gdy przejdziemy ten etap, zaczynamy łapać 

parami. Rozsypujemy cztery kamyki z powrotem na ziemi i znów podrzucamy piątego 

w górę. Tym razem jednak, podczas gdy jest on w górze - łatwiej nam będzie gdy 

przysuwamy 2 kamyki z ziemi bliżej siebie i łapiemy kamień będący w powietrzu. 

Dopiero teraz ponownie podrzucamy kamień i zgarniamy dwa kamienie z ziemi, 

łapiemy wyrzucony kamyk. I znowu po kolei – podrzucamy kamień, przysuwamy 

bliżej siebie 2 pozostałe kamyki, łapiemy kamień. Pamiętajmy, że cały czas trzymamy 

w dłoni wszystkie zgarnięte kamyki, a wyrzucamy z niej tylko jednego. Potem 

analogicznie łapiemy trójkami, a na końcu wszystkie cztery. Ostatni, najtrudniejszy 

etap polega na tym, aby wyrzucać i łapać kamienie z grzbietu dłoni: wysuwamy przed 

siebie dłoń, złączamy i prostujemy palce, kamienie kładziemy na grzbiecie dłoni na 

śródręczu, wyrzucamy wszystkie w górę tak by złapać je w tę samą dłoń. Kiedy nie 

uda nam się złapać odpowiednio kamieni, kolejka przechodzi na kolejnego 

uczestnika, a my w następnej rundzie zaczynamy od momentu, na którym 

popełniliśmy błąd.  

Grą podwórkową którą uwielbiali chłopcy była gra w „Króla”. Jest to gra z piłką. 

Zabawa polega na odbijaniu lub kopaniu piłki o ścianę. Gracze robią to po kolei w 

ustalonej wcześniej kolejności. Muszą to robić szybko, liczy się refleks. Nie można 

zatrzymać wybitej piłki tylko trzeba ją odkopać z powrotem do ściany. Odbita piłka 

nie może uderzyć w gracza. Jeśli tak się stanie – znaczony jest on literą K. Za każdym 

razem, gdy nie dokopie on do ściany, piłka poleci w inne miejsce lub dotknie 

grającego, otrzymuje on następną literkę ze słowa KRÓL. Gracz, który uzbiera całe 

słowo – odpada z gry. Kiedyś na podwórkach nie było problemu z betonowymi 

murami, ale dziś można znaleźć gdzieś takie ścianki, byleby nie wykorzystywać w tym 

celu świeżo wymalowanych budynków, zapewne rodzice, ani sąsiedzi nie byliby 

zadowoleni.  
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Bardzo wesołą zabawą podwórkową była „CIUCIUBABKA”. Do zabawy 

potrzebny jest jedynie 

szalik lub ciemna chustka 

i grono wesołych 

kompanów. Uczestnicy 

spośród siebie wybierają 

osobę, która będzie 

Ciuciubabką. Osobie tej 

zawiązuje się oczy 

chustką lub szalikiem i 

okręca ją w kółko 

powtarzając: 

„Ciuciubabko kręć się 

kręć…”. W pewnym 

momencie uczestnicy 

przestają kręcić 

ciuciubabką i krzyczą: 

„Ciuciubabko łap nas…” 

Puszczają ją wtedy i 

uciekają, żeby 

Ciuciubabka ich nie 

złapała. Można oczywiście dotykać Ciuciubabkę i wołać do niej, żeby wiedziała, w 

którym kierunku się poruszać, ale trzeba uważać, żeby nie zostać złapanym. Dziecko 

Ciuciubabka musi z zakrytymi chustką oczami, złapać 

dziecko i zgadnąć kim ono jest. Jeśli zgadnie złapany jest 

nową Ciuciubabką.  

 

W trakcie pisania artykułu przypomniałam sobie o wielu 

grach z dzieciństwa, które na co dzień ukrywają się w 

czeluściach mojej pamięci. Podobnie moi bliscy i znajomi, z 

którymi poruszałam temat podwórkowych zabaw 

wspominają je z uśmiechem i małą łezką w oku. Mam 

nadzieję, że przypomniane zabawy wśród obecnych dzieci 

stworzą również tak niepowtarzalny klimat i sprawią im tyle 

radości, ile sprawiły mojemu i starszemu pokoleniu.  

 

Aneta Labisz 

 

 

 

 


