
Gry odpowiednie dla dzieci klas 0-3 

1. Dobble  

W Dobble można grać na klika sposobów. W zasadach można znaleźć pięć mini - gier. 

Najpopularniejszą jest wersja, w której wszystkie karty rozdaje się graczom, a jedną z kart 

kładzie na środku stołu. Gra doskonale ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację. 

2. Potwory do szafy 

Wieczorem świat wygląda inaczej. Tajemnicze cienie pojawiają się na ścianach… Straszydła 

i stwory czają się pod łóżkiem… Nie możesz zasnąć? Boisz się potworów? Zagraj i przegoń 

je do szafy! Gra ćwiczy pamięć, rozbudza wyobraźnię i pozwoli rozbudować słownictwo  

u najmłodszych.  

3. Nogi stonogi 

Rzucając kostkami trzeba starać się zdobyć jak najwięcej butów dla swojej stonogi. Należy 

podejmować decyzje ile butów i w jakim kolorze chce się zdobyć.  

4. Dixit 

Dixit to wesoła i zaskakująca gra skojarzeń do wspólnego odkrywania w gronie przyjaciół  

i rodziny. Każdy gracz w swojej turze staje się bajarzem. 

5. Kim jestem? 

Zadaniem każdego z graczy jest odgadnięcie kim się jest na podstawie zadawanych pytań  

i odpowiedzi reszty graczy. Podczas zabawy można udzielać jedynie odpowiedzi tak lub nie.  

6. Dolina królików 

Gra polega na tworzeniu króliczej rodziny oraz realizowaniu zadań z kart misji. To gra 

planszowa, która wymaga bacznego obserwowania rywali i uważnego planowania własnej 

rozgrywki, jest odpowiednia także dla dzieci. 

7. Mały Książe 

Uczestnicy gry wyruszają w wielką podróż z domku Dziadka na planetę Małego Księcia.  

Gra ma świetny, balansujący mechanizm nie pozwalający żadnemu graczowi pozostać z tyłu. 

Zawsze rusza się ten z graczy, którego samolot jest na samym końcu. Gra ozdobiona jest 

pięknymi grafikami prosto z filmu. 

8. Kukuryku, gra planszowa Emocje 

Ważne, abyśmy je poznali i umieli o nich rozmawiać. Może dzięki temu uda się kiedyś wyjść 

z trudnej życiowej sytuacji. Gra „Emocje” to świetna pomoc w poznaniu siebie i swojego 

otoczenia. Trochę zabawy i trochę... psychologii dla każdego, dla dziecka i dorosłego. 

 



9. Kangur, gra rodzinna Dzieci kontra rodzice: Kalambury 

To wesoła i wciągająca gra rodzinna. Zabawne hasła, przygotowane specjalnie dla dzieci i dla 

rodziców, zapewnią niezapomnianą rozrywkę. 

10. 5 Sekund junior 

Jedna osoba czyta pytanie, druga odpowiada i ma na to tylko 5 Sekund. Pytania zbudowano 

tak, by były proste w odbiorze i zrozumieniu. Wszystkie 708 zagadek dotyczy tematów 

bliskich dzieciom. Każda z nich jest ciekawym wyzwaniem. 

 

Gry odpowiednie dla dzieci klas 4-8 

1. Party Time 

To gra, w której trzeba wyjaśnić pozostałym graczom znaczenie słów za pomocą innych 

wyrazów, używając synonimów, antonimów i podpowiedzi. Na polach premiowych czekają 

na graczy zadania dodatkowe: pokazywanie zwierząt lub zawodów, wyszukiwanie rymów, 

opisywanie znanych osobistości lub znalezienie jak najwięcej ilości wyrazów na tą samą 

literę. Wciągająca i zabawna gra sprawia, że wszyscy świetnie się bawią.  

2. Cortex 

Gracze rywalizują ze sobą, szybko zgadując odpowiedzi na 8 rodzajów wyzwań, które 

rozwijają różne funkcje ludzkiego mózgu. Za prawidłowe odpowiedzi gracz otrzymuje części 

układanki, a pierwsza osoba, która zdobędzie wszystkie 4 części i ukończy swój obrazek 

mózgu, zostanie zwycięzcą! 

Cortex pozwoli rozgrzać obie półkule mózgu i porządnie go wygimnastykować. To doskonała 

gra familijna, która sprawdzi się też na imprezach, spotkaniach, czy w podróży! 

3. Ego Family 

To gra, która przede wszystkim ma zapewnić dobrą rozrywkę, ale dzięki niej pojawia się 

także możliwość porozmawiania o niektórych rzeczach i sprawach, które mogą umykać  

w życiu codziennym. 

Gra polega na dobraniu przez gracza karty z pytaniem i przeczytaniu go na głos raz z trzema 

propozycjami odpowiedzi. Następnie gracz korzystając ze swoich żetonów wybiera 

odpowiedź. Pozostali gracze mają za zadanie odgadnąć odpowiedź obstawiając odpowiednie 

żetony. 

4. Taboo 

W życiu są rzeczy, które są tabu. Jak sprawić, by drużyna powiedziała np. "przecinek", jeśli 

nie wolno użyć słów „interpunkcja”, „znak”, „przestanek”, „zdanie”, ani „kropka”?  

Gra wymaga wykazania się kreatywnością, wiedzą i sprytem. 



5. Jenga 

Cel gry jest prosty – należy zostać ostatnim graczem, który dostawi drewniany klocek tak, 

aby wieża nie uległa zawaleniu. Inaczej mówiąc, odkładając klocka nie wolno sprawić,  

by wieża upadła.  

6. Mistakos 

Gra zręcznościowa. Najważniejsze, aby konstrukcja wytrzymała przemeblowanie. Należy 

zahaczać drabiny o siebie, tak by konstrukcja się nie rozpadła. 

7. Bankrut 

Wśród gwaru i krzyków gracze wymieniają się kartami towarów, starając się zdobyć ich jak 

najwięcej. Muszą jednak być czujni. Jeden z towarów może doprowadzić ich do bankructwa. 

8. Pictureka 

Ta gra wymaga refleksu i spostrzegawczości. Różnokolorowe karty, niebieskie, czerwone  

i zielone, oznaczają różne kategorie zadań. Kto zgromadzi najwięcej kart jako pierwszy, 

wygrywa. 

9. Powiedz to 

„Czy zgadniesz co do Ciebie mówię?” Do gry potrzebny jest ustnik, po jego założeniu należy 

ustawić klepsydrę. Grasz musi odczytać na głos hasło znajdujące się na wylosowanej karcie. 

Gra zapewni pozytywną dawkę śmiechu.  

10. Catan 

Gracze odkrywają nowy ląd - są pierwszymi osadnikami przybyłymi na wyspę Catan. 

Uczestnicy wznoszą osady, budowle. Po pewnym czasie na wyspie zaczyna brakować miejsca 

– wtedy rozpoczyna się walka o ziemię, surowce i władzę. Pora wprowadzić w życie 

błyskotliwy plan, licząc przy tym na odrobinę szczęścia!  

 

 

Kinga Tokarska 


