Gry z dzieciństwa naszych rodziców
W obecnym czasie kiedy jesteśmy zmuszeni do spędzania większości czasu w
domu, może nam się wydawać, że potrzebujemy wielu gier planszowych czy
komputerowych żebyśmy się nie nudzili. W tym ciężkim czasie świetlica poleca
gry, do których nie potrzebujemy ani komputera, smartfona, tabletu a nawet
żadnych planszówek, żeby spędzić czas z całą rodziną i świetnie się przy tym
bawić. Poniżej proponujemy kilka gier z dzieciństwa naszych rodziców, które
potrafią wciągnąć wszystkich 
PAŃSTWA- MIASTA
Niezbędne akcesoria:
Przygotuj coś do pisania, kartki papieru z tabelkami (do 6 kolumn), dowolna ilość
graczy, którzy ukończyli 7 lat. Możesz także przygotować stoper lub klepsydrę.
PAŃSTWA MIASTA - ZASADY:


Krok 1:

Przygotowanie tabelki – Gracze określają kategorie i wypisują je w kolumnach.
Np. kolumna 1 – państwo, kolumna 2 – miasto, następnie zwierzę, kolor, imię,
rzecz, rzeka.


Krok 2:

Wybór litery - Jeden z graczy w pamięci wymienia alfabet, inny graczy w
dowolnym momencie mówi „Stop”. Litera, na której przerwano wyliczanie, jest
jednocześnie wybraną literą. Uwaga: litery, które nie są uwzględniane w
wyliczaniu: Ą, Ę, Ń, Ó, Q, V, X, Y.


Krok 3:

Po wylosowaniu litery wszyscy wpisują do swoich kolumn słowa z kategorii
zaczynające się na wybraną literę. Możliwe jest również wprowadzenie
ograniczenia czasowego poprzez wykorzystanie klepsydry odmierzającej czas.


Krok 4:

Przydzielanie punktów w grze Państwa Miasta: zasady są takie, że za każde
poprawnie wpisane słowo gracz otrzymuje punkty według następującego systemu:
 jeśli nikt inny nie wpisał danego słowa, gracz otrzymuje 10 punktów,
 jeśli kilku graczy wymieniło to samo słowo – wszyscy otrzymają po 5
punktów,

 jeśli tylko my wpisaliśmy słowo otrzymujemy 15 punktów,


jeśli gracz nie wpisał słowa lub wpisał niepoprawne - nie otrzymuje
punktów.

Krok 5:
Zakończenie: zwycięża ten, kto zdobędzie największą ilość punktów.

STATKI
Przygotowanie i niezbędne akcesoria

:

Na kartce zawodnicy rysują kwadrat 10 x 10 kratek. Na górze nad linią poziomą
każdą kratkę oznaczają kolejną literą alfabetu od A do J. Z boku wzdłuż linii
pionowej wpisują cyfry od 1 do 10. W tak ograniczonym kwadracie każdy
rozmieszcza swoją flotę, na którą składa się dziesięć okrętów: cztery łodzie
podwodne (każda zajmuje jedną kratkę), trzy ścigacze (po dwie kratki), dwa
krążowniki (po trzy kratki) i jeden pancernik (cztery kratki). Trzeba się dobrze
zastanowić, jak rozmieścić okręty na morzu, żeby przeciwnik nie miał łatwego
zadania, kiedy będzie się starał je zatopić. Wokół każdego okrętu należy
zostawić puste kratki.

Zasady gry:
Zawodnik, który rozpoczyna grę, podaje współrzędne, np. A4, i jeśli kratka jest
pusta, przeciwnik odpowiada „pudło”. Teraz on podaje współrzędne i przeciwnik
informuje go o rezultacie strzału. Jeśli trafił w okręt, słyszy: „trafiony”. Strzela
tak długo, dopóki nie spudłuje. Jeśli trafi w ostatnią kratkę większego okrętu,
przeciwnik musi go o tym poinformować i powiedzieć „zatopiony”. Po zatopieniu
całego okrętu osoba atakująca ma prawo do następnego strzału. Dopiero niecelny
strzał pozwala na akcję przeciwnika. W czasie wymiany ognia zaznaczamy strzały
przeciwnika, np. celne – znakiem x, niecelne – kropką. Po zatopieniu okrętu
przeciwnika dobrze jest sąsiednie kratki oznaczyć kropkami, ponieważ są one na
pewno puste. Łatwiej będzie wówczas poruszać się w polu walki i nie strzelać na
oślep. Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi flotę przeciwnika.

ŁAPKI
Potrzebne akcesoria:
Potrzebujemy kartki papieru i coś do pisania, dwóch graczy.
Na kartce papieru każdy z graczy obrysowuje swoją dłoń i wpisuje w nią liczby
np. 1- 100. Następnie gracze wymieniają się kartkami.
Zasady gry:
Jeden z graczy mówi dowolną liczbę zapisaną na kartce. Druga osoba musi
znaleźć szukaną liczbę. Kiedy ją znajdzie krzyczy „Mam STOP”. W tym czasie

pierwsza osoba rysuje kółeczka wokół dłoni. W kolejnych rundach gracze
wymieniają się rolami.
Wygrywa ten kto pierwszy obrysuje dłoń kółeczkami.

PIŁKARZYKI
Niezbędne akcesoria:
Kartki papieru, długopisy, dwóch graczy.
Zasady gry:
Na kartce rysujemy boisko takie jak na zdjęciu, a im większe ono będzie tym
dłużej będzie trwała rozgrywka. Kreśląc je trzymajmy się zasady, że powinno
mieć parzystą liczbę kratek wzdłuż i wszerz, a także dwie przeciwległe sobie
bramki szerokie na dwie kratki i wysokie na jedną.
Rozgrywkę rozpoczynamy od wyznaczenia punktu środkowego boiska. Następnie
ustalamy która bramka jest czyja i kto pierwszy „kopnie piłkę”. Możemy to zrobić
tak jak w prawdziwym meczu – rzutem monetą, lub grając w „kamień, papier,
nożyce”. W kolejnych partiach rozpoczynać będzie osoba, która wcześniej
straciła bramkę. Gracz, który wygrał losowanie 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 piłkę przejmuje drugi gracz i

tym razem to on rysuje na boisku kreskę. W ten sposób kopanie piłki odbywa się
naprzemiennie aż ktoś zdobędzie gola lub piłka trafi w punkt bez możliwości
ruchu. Grę wygrywa osoba, która jako pierwsza doprowadzi piłkę do bramki
przeciwnika (i przekroczy linię bramkową).

WĄŻ WYRAZOWY
Niezbędne akcesoria:
Kartka papieru, ołówek, dowolna ilość graczy.
Zasady gry:
Na początku węża napisz dowolny wyraz. Następnie kolejny gracz wpisuje wyraz
rozpoczynający się na ostatnią literę poprzedniego i następny i następny…
wygrywa ten gracz, który wpisze ostatni wyraz.

KÓŁKO I KRZYŻYK
Niezbędna akcesoria:
Kartka papieru, długopis i dwóch graczy.
Zasady gry:
Gracze stawiają na przemian kółko- krzyżyk. Dążą do zajęcia trzech pól w jednej
linii, przy jednoczesnym uniemożliwieniu tego samego przeciwnikowi. Wygrywa
ten z graczy, który pierwszy ułoży swoje trzy znaki w jednej linii- pionowo,
poziomo lub na skos.

Gwarantujemy, że przy tych grach spędzicie wiele godzin i nikt nie pomyśli o
nudzie czy komputerze  Zachęcamy do robienia zdjęć w czasie waszych gier i
zabaw a następnie do przesyłania ich przez MobiDziennik do pań ze świetlicy:
Małgosia Strugała, Krystyna Włoczyk , Paula Fuchs. Najciekawsze z nich zostaną
umieszczone na stronie szkoły w zakładce Wydarzenia.
Wszystkie ilustracje pochodzą ze strony : www.rysopisy.eduzabawy.com

