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Wstęp 

Organizując wycieczkę szkolną stajemy przed bardzo trudnym zadaniem. Poza celami 

edukacyjnymi powinniśmy zadbać także o dobre samopoczucie uczestników i przeciwdziałać 

nudzie. W niniejszych materiałach znajdą Państwo propozycje zabaw, które można 

realizować w różnych warunkach i przy każdej pogodzie. Dzięki nim możliwy do osiągnięcia 

stanie się także inny ważny cel - wzmocnią się więzi pomiędzy naszymi uczniami. 

Zapraszamy do lektury. 
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Gry na zapoznanie się 

 

Jestem Magda, mądra, miła i marudna...  

Uczestnicy wypowiadają kolejno swoje imiona. Po tym każdy z uczestników do „pierwszej 

litery imienia” dodaje 3 przymiotniki. Prezentację rozpoczyna prowadzący, by ośmielić grupę. 

Potem robią to kolejno uczestnicy. 

 

Pajęczyna  

Uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący trzyma kłębek wełny i przedstawia się „Jestem 

Magda”. Potem trzyma koniec wełny i rzuca w dowolnym kierunku (do innej osoby).  

Ta przedstawia się i podaje kłębek dalej. Jak już wszyscy przedstawią się, to powstanie  

tzw. pajęczyna. Zwijamy kłębek i w odwrotną stronę się przedstawiamy. Teraz kierunek 

rzucania i przedstawiania się zmienił. 

Zamiast kłębka nici można również użyć małej piłeczki. W tej wersji prosimy uczestników, 

aby odtworzyli z pamięci drogę piłki i powtórzyli przy tym imiona osób, które kolejno miały ją 

w rękach. 

 

Pomysłowe wizytówki  

Uczestnicy samodzielnie wykonują wizytówki. Z jednej strony powinna tak wyglądać, jak 

wyglądają wizytówki, a z drugiej strony winna być twórczą, pomysłową prezentacją siebie. 

Potem każdy podchodzi do innej osoby, mówi jej o sobie i przekazuje swoją wizytówkę. 

Następnie wszyscy dalej wymieniają się wizytówkami, ale już nie swoimi, i mówią kolejnym 

osobom o właścicielu wizytówki. 

Na zakończenie każdy umieszcza wizytówkę na tablicy. 
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Linia urodzin  

Prowadzący rysuje na środku pomieszczenia na podłodze (proponuję naklejenie taśmy 

papierowej) długą linię. Teraz prosi, by to zadanie wykonać bez używania słów i dźwięków. 

Prosi, by cała grupa ustawiła się na linii, zgodnie z datą urodzin poczynając od stycznia.  

 

Sherlock Holmes 

Uczestnicy dobierają się parami. Każdy uczestnik wyjmuje po 6 przedmiotów z własnej 

kieszeni, torebki itd. I pokazuje je partnerowi nic przy tym nie mówiąc. Druga osoba z pary 

zapisuje na kartce wnioski, jakie jej przyszły do głowy na temat partnera po obejrzeniu jego 

rzeczy. Potem dzielą się swoimi spostrzeżeniami z grupą i uzgadniają z partnerem na ile jego 

wnioski są słuszne.  

WARIANT: wszyscy uczestnicy kładą swoje rzeczy na stole i odgadują potem co należy  

do kogo i wyjaśniają, dlaczego tak sądzą. 

 

Łańcuch talentów  

Zabawę zaczynamy pytaniem o talent posiadany przez każdego z uczestników. Po krótkiej 

wymianie informacji rozdajemy każdemu kilka pasków kolorowego papieru długości  

ok. 20 cm z prośbą, aby wypisać jeden talent na jednym pasku. Następnie każdy kolejno 

opowiada o swoich talentach. W trakcie opowiadania łączy je taśmą klejącą i przekazuje 

dalej. Wynikiem zabawy jest długi łańcuch talentów jednoczących wszystkich uczestników. 

Interpretacjom takiego łańcucha nie ma oczywiście końca.  
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Gry na wolnym powietrzu 

 

Śladami zabytków 

O czym należy pamiętać organizując grę: 

 Miejsca i zabytki, które wybierzemy do gry, muszą być ciekawe dla młodzieży; 

 Poszczególne punkty gry powinny znajdować się w nieznacznej od siebie odległości; 

 Instrukcje do zadań muszą być jasno sformułowane; 

 Zadania powinny angażować wszystkich członków grupy i być dostosowane  

do poziomu graczy; 

 Gra musi być dobrze zaplanowana w czasie i w przestrzeni; 

Instrukcja do gry: 

1. Wyznacz na mapie swojej miejscowości kilka miejsc, w których znajdują się zabytki 

(obiekty związane z historią miejscowości – opowiadające o jakimś ważnym wydarzeniu 

historycznym lub znanej postaci) 

2. Przy każdym z zabytków na uczestników czekać będą przygotowane zadania. Pamiętaj,  

aby ilość stanowisk i stopień trudności poszczególnych zadań dostosować do wiedzy  

i umiejętności uczestników gry. 

3. Uczestników podziel na zespoły – warto aby zespoły były kilkuosobowe. Jeśli organizujesz 

grę na nieznanym terenie dla małych dzieci pamiętaj, aby każdy zespół miał przydzielonego 

przewodnika, który nie pozwoli się im zgubić w terenie. Każdy zespół dostaje instrukcje 

dotyczącą gry, wraz z mapą terenu i zaznaczonymi stanowiskami. 

4. Wszystkie zespoły rozpoczynają grę o tej samej godzinie. Wyruszają do wyznaczonych  

na mapie punktów. Tam czekają na nie 1 lub 2 osoby, które opowiedzą im kilka słów  

o miejscu, do którego dotarli i dadzą zadanie do wykonania. Każda grupa ma przy sobie kartę 

oceny, na której za wykonane zadanie otrzymuje punkty. Dobrze jeśli każdy zespół zaczyna 

od innego punktu gry, aby następnie poruszać się zgodnie z kierunkami zegara. W ten sposób 

każda grupa zaczyna grę w tym samym momencie i ma dokładnie tyle samo czasu  

na wykonanie zadania. Po zakończeniu gry uczestnicy podsumowują swoje punkty i wszyscy 
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dostają nagrody. 

Propozycje zadań do gry: 

Maksymalna ilość zadań to 9-10 , przy młodszych grupach lub niesprzyjającej aurze dobrze 

jeśli jest ich trochę mniej. 

1. Pomnik - uczniowie szkicują pomnik – wybrane prace mogą zostać zaprezentowane  

np. w szkolnej gazetce. 

2. Fotografia – gracze otrzymują zdjęcie (może to być także rycina, rysunek, reprodukcja 

obrazu) przedstawiające wydarzenia, które rozegrały się w danym miejscu - uczestnicy 

analizują je a następnie ustawiają się według fotografii w żywy obraz i robią sobie zdjęcie. 

3. Sonda - uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić sondę uliczną – „Co Pani/-n wie  

na temat wydarzenia, które rozegrało się w tym miejscu w takim a takim roku?” 

4. Szyfry/ Grypsy - uczniowie według podanego klucza odczytują zaszyfrowaną wiadomość. 

5. Strzelnica – uczniowie ćwiczą rzut do celu. 

6. Makieta – uczniowie otrzymują materiał do zbudowania makiety (np. tylko kolorowe 

słomki albo plastelinę) ich zadaniem jest sporządzenie w wyznaczonym czasie makiety 

zabytku przed, którym się znajdują. 

7. Notatka – zadaniem graczy jest napisanie krótkiej (max.10 zdań) notatki na temat 

wydarzenia, które rozegrało się w danym miejscu. Notatkę uczniowie sporządzają  

na podstawie informacji zawartych na tablicy informacyjnej, inskrypcji na pomniku itp. 

8. Skarb – grupy mają za zadanie odnalezienie skarbu ukrytego w pobliżu obiektu (skarbem 

może być ukryta informacja o zabytku, ale również coś słodkiego) 

9. Prawda – fałsz – uczestnicy otrzymują kilka zdań na temat historii danego obiektu, 

wydarzenia, muszą zaznaczyć, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

10. Zagadka – grupa dostaje zagadkę, odpowiedzi musi szukać analizując wygląd, inskrypcje 

itp. znajdujące się na danym obiekcie. 

11. List, telegram – urwany w połowie - uczestnicy mają za zadanie go dokończyć. 

12. Wywiad - przy jednym z punktów gry uczniowie spotykają świadka historii (ewentualnie 

osobę która jest wystylizowana na postać historyczną) mają przeprowadzić z nim wywiad, 
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tak, aby jak najwięcej się dowiedzieć o wydarzeniach związanych z danym miejscem. 

13. Reklama – gracze muszą wymyślić hasło reklamowe promujące dane miejsce. 

14. Wiersz – uczestnicy czytają wiersz starając się wyłapać jak najwięcej informacji o osobie  

i wydarzeniach, o których wiersz opowiada. 

15. Opinia – uczestnicy dostają zdanie, krótką wypowiedź znanej osoby na temat historii  

i pamięci związanej z danym miejscem, czy wydarzeniem – muszą przedstawić argumenty  

za i przeciw. 

16. Niedokończone zdania – kilka niedokończonych zdań, które uczniowie muszą dokończyć; 

17. Karta zabytku – uczniowie muszą wypełnić kartę zabytku, odpowiedzieć na kilka prostych 

pytań dotyczących obiektu. Ważne, aby wybrany zabytek był bogaty w szczegóły: inskrypcje, 

daty, detale architektoniczne. 

18. Quiz - zawierający pytania dotyczące wybranej postaci oraz zjawisk z życia społeczno– 

politycznego charakterystycznego dla czasów, w której ona żyła. np. jeżeli wybierzemy 

postać Księdza Popiełuszko pytamy: co to jest godzina policyjna, kiedy został wprowadzony 

stan wojenny itp. 

 

Dżungla 

Rekwizyty: 

 Plansze z wizerunkami zwierząt przygotowane na wzór numerów startowych 

 Elementy do oznakowania terenu (kolorowa wstążka, bibułka itp.)  

Zabawa ruchowa dla ok. 20-30 osób. Najlepszym dla niej terenem jest wysoki, niezbyt gęsty 

las z wieloma miejscami do ukrycia się. 

Uczestnicy podzieleni są na dwie równe grupy. W każdej z nich rozdzielane są równomiernie 

pomiędzy poszczególne osoby role zwierząt, czyli: słonia, lwa, tygrysa, wilka, psa, kota  

i myszy. Wśród zwierząt panuje hierarchia jak wyżej. Jeśli dojdzie do spotkania zwierząt  

z przeciwnych obozów, to zwierzę stojące wyżej w hierarchii może “zjeść” zwierzę stojące 

niżej np. słoń może zjeść lwa, tygrysa, wilka, psa i kota, za to mysz dzięki swojemu sprytowi 

potrafi pokonać słonia, ale tylko jego. Pies może zjeść tylko kota oraz mysz itd.  
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Teren gry powinien mieć kształt zbliżony do prostokąta. Wewnątrz niego organizatorzy 

zaznaczają dwa obszary – jeziora. Po jeziorze nie może poruszać się żadne zwierzę  

za wyjątkiem myszy oraz lwa i tygrysa. Te dwa ostatnie nie mogą jednak zjadać tu myszy.  

Celem gry jest obrona własnego gniazda i zdobycie gniazda obozu przeciwnego. Gniazda,  

to wyraźnie oznakowane obszary – koła o promieniu ok. 3 m, ulokowane w pobliżu 

przeciwległych końców terenu gry. Przed sygnałem rozpoczęcia należy dać drużynom kilka 

minut na ustalenie strategii i oznakowanie swojego gniazda. Aby wszyscy wiedzieli kto jest 

kim, należy również wszystkim uczestnikom poprzypinać w widocznym miejscu, zarówno  

z przodu jak i z tyłu “numerek” startowy, na którym zamiast numeru będzie wizerunek 

danego zwierzęcia. 

Organizatorzy powinni rozstawić na całym terenie kilku jurorów, którzy będą  rozstrzygać 

ewentualne kwestie sporne, do których na pewno będzie należało “zjadanie” przeciwnika. 

Dane zwierzę uważa się za zjedzone, jeżeli zostanie dotknięte przez zwierzę przeciwne 

stojące wyżej w hierarchii. Odpada ono całkowicie z dalszej gry, czyli udaje się do wcześniej 

wskazanego miejsca, gdzie czeka do końca gry. Aby uczestnicy, którzy odpadli, się nie nudzili 

- czas trwania gry nie powinien przekraczać kilkunastu minut.  

 

Komandosi 

Rekwizyty: latarki dla każdego uczestnika i dwa sztandary 

W lesie w odległości 500 - 600 m od siebie znajdują się dwa nieprzyjacielskie obozy.  

W każdym obozie przechowywany jest sztandar zawieszony w widocznym miejscu. 

Posterunki wartownicze są rozstawione w odległości co najmniej 50 m od sztandaru.  

W chwili rozpoczęcia gry z każdego obozu udają się zwiadowcy do obozu przeciwnika w celu 

zdobycia sztandaru. Wartownicy i zwiadowcy mogą wyeliminować członków obozu 

przeciwnego poprzez dotkniecie lub oświetlenie latarką. W każdym przypadku zabijanego 

należy poinformować krótką frazą:  „Nie żyjesz”. Zabici udają się na miejsce zbiórki, gdzie 

znajduje się czuwający nad całością gry sędzia. Zawiadowcy, którym udało się wejść na teren 

obozu przeciwnika, zabierają sztandar i próbują go przenieść na teren własnego obozu.  
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W razie, gdy zostaną schwytani muszą oddać sztandar, a wartownicy odnoszą go na miejsce. 

Zwycięża zespół, który w swojej bazie posiada dwa sztandary. W grę tą najlepiej grać  

o zmroku lub w nocy. 

 

Zaplątani 

Rozwieszamy między dwoma drzewami (znajdującymi się w odległości ok. 2 m) pajęczynę  

z lin (ok 20 m), w taki sposób, aby tworzyła tzw. oczka, przez które będzie mógł przejść 

człowiek. 

Zadaniem zespołu jest przemieścić się na druga stronę pajęczyny, z tym utrudnieniem,  

że każde oczko może być użyte tylko raz. Uczestnikom nie wolno także dotykać liny. Kluczem 

do zwycięstwa w tej zabawie jest dobre rozplanowanie przez drużyny, który uczestnik, 

którędy i w jakiej kolejności będzie się przemieszczał. 



 
 

 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”  

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet III, Działanie 3.5. 

Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-26/13 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

Gdy pada deszcz 

 

Gra symulacyjna „Atlanta” 

Gra ma na celu rozwijanie logicznego myślenia, komunikacji a przede wszystkim obserwacji  

typów zachowań w różnych grupach pod względem płci. Uczestnikami mogą być osoby  

powyżej 14 lat, skupieni po około 5 osób w co najmniej trzech. Do każdej grupy wyznaczamy 

po jednym obserwatorze, który powinien odpowiedzieć na pewne pytania na podstawie 

obserwacji grupy podczas pracy. (Pytania może widzieć tylko on). Uczestnicy dostają  

od obserwatora instrukcje następującej treści:  

Twoja grupa to mała społeczność lokalna, żyjąca w antycznym mieście Atlancie. Znajduje się 

tam masywny, prostokątny pomnik, zwany Zin. Został zbudowany na cześć bogini Tiny. 

Całość robót zajęła mniej niż dwa tygodnie. Waszym zadaniem jest odgadnąć, w który dzień 

tygodnia prace zostały zakończone, oraz narysować, jak waszym zdaniem ten pomnik 

wygląda. Wszystkie informacje, których potrzebujecie do rozwiązania problemu są zawarte 

na tych drobnych karteczkach, które dostaliście. Możecie dzielić się informacjami z innymi 

członkami grupy, ale nie wolno wam pokazywać tych kartek sobie nawzajem. Karteczki te 

trzeba wyciąć, potasować i rozdać każdemu członkowi grupy  

 

Karteczki I grupy: 

Głównym miernikiem czasu w Atlancie jest dzień.  

Długość pomnika Zin wynosi 50 metrów.  

Pomnik Zin zbudowany jest z kamiennych bloków.  

Pierwszy dzień tygodnia w Atlancie nazywa się Dniem Wody (Aquaday).  

Trzeci dzień tygodnia w Atlancie to Dzień Rekina. (Sharkday)  

Piąty dzień tygodnia w Atlancie to Dzień Chandry (Daydoldrum).  

Dzień roboczy ma 9 kawałków (slabs).  

Co to jest pomnik Zin?  

Co to jest Cubbit?  
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W Atlancie tydzień liczy 5 dni.  

W Atlancie mężczyźni nie gotują  

Każdy robotnik podczas dnia pracy ma chwilę przerwy, która wynosi 16 ponków.  

Każdy robotnik może ułożyć 150 bloków na godzinę.  

W jednym kawałku (slab) mieści się 8 ponków.  

 

Karteczki II grupy  

W każdym momencie pracy przy pomniku znajduje się jedna grupa po 9 osób.  

Jeden z członków grupy ma obowiązki religijne i nie układa bloków.  

Dzień w Atlancie podzielony jest na kawałki (slabs) i ponki  

Pomnik Zin jest zrobiony z zielonych bloków.  

Każda grupa zawiera dwie kobiety.  

Szerokość pomnika Zin wynosi 10 metrów.  

Tylko jedna grupa pracuje nad konstruowaniem pomnika Zin.  

Nikt nie pracuje w Dzień Chandry (Daydoldrum)  

Kobiety nie potrafią razem pracować bez kłótni.  

Praca rozpoczyna się pierwszego dnia tygodnia w Atlancie.  

Zapłata dla mężczyzn wynosi 1000 monet.  

W jednym Megalithic metrze mieszczą się 3,5 metry bieżące.  

Mężczyźni rozmawiają o kobietach i polityce podczas przerwy.  

 

Karteczki III grupy: 

Cubitt to sześcian, który z każdej strony mierzy 1 Megalithic metr.  

Czy pracuje się w niedzielę (Sunday)?  

Na której stronie stoi pomnik Zin?  

Kobiety robią zakupy zazwyczaj w Dzień Syreny (Mermaidday).  

Wysokość Zin wynosi 100 metrów.  

Każdy blok ma 1 metr sześcienny.  
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Drugi dzień tygodnia w Atlancie nazywany jest Dzień Wodnika (Neptiminus).  

Dzień czwarty w tygodniu w Atlancie to Dzień Syreny (Mermaidday).  

Zapłata dla kobiet wynosi 5 monet.  

Kobiety są odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi.  

Mężczyźni są odbierani jako lepsi kierownicy niż kobiety.  

Atlanta zabezpiecza równe szanse dla kobiet i mężczyzn.  

 

Odpowiedź brzmi : Dzień Wodnika (NEPTIMUS) 

  

Jak do tego doszliśmy? 

 Wymiary pomnika Zin pozwalają nam stwierdzić, że będzie on zawierał 50.000 

metrów sześciennych materiału.  

 Każdy blok ma 1 metr sześcienny , więc będzie potrzebne 50.000 bloków.  

 W każdym dniu mieści się 7 pracujących kawałków (slabs).  

 Każdy pracownik jest w stanie ułożyć 150 bloków na kawałek (slab), a więc każdy 

pracownik ułoży 1050 bloków na dzień.  

 Przy pracy znajduje się 8 robotników, co oznacza 8400 bloków ułożonych na jeden 

dzień roboczy.  

 Ostatni blok zostanie ułożony w szóstym dniu roboczym.  

 Jeśli w Dzień Chandry (Daydoldrum) nikt nie pracuje, to szóstym dniem roboczym jest 

DZIEŃ WODNIKA (NEPTIMUS).  

 

Zadania obserwatora - otrzymuje je spisane na karteczce:  

1. Jak dużo czasu zajęło wybranie metody do pracy?  

2. Czy znalazł się jakiś wyraźny przywódca grupy? Jakiej płci?  

3. Jaka była przyjęta metoda pracy?  

4. Czy grupa pracowała razem?  

5. Czy grupa podzieliła się wszystkimi informacjami?  
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6. Czy rozwiązanie tematu byłoby łatwiejsze w innej grupie (żeńskiej, męskiej, mieszanej)?  

7. Jak były przekazywane informacje? Czy wywiązała się jakaś dyskusja? Czy ktoś się czuł  

niezadowolony, zmęczony, smutny? Dlaczego? 

 

Spotkanie sławnych osobistości 

Rekwizyty: Szpilki, kartki z wpisanymi imionami sławnych ludzi (mogą być prawdziwi  

lub zmyśleni, np. Superman, itp.) 

Wchodzącym do pokoju prowadzący przypina na plecach kartki z imionami sławnych osób. 

Każdy chodzi po pokoju i próbuje zgadnąć kim jest, zadając pytania pozostałym osobom. 

Kiedy odgadnie kim jest, przypina sobie kartkę z przodu i chodzi dalej pomagając innym.  

Warianty: można próbować zrobić to bez użycia słów  

 

Trzy świnki 

1. Ustaw uczestników tak, by utworzyli krąg. 

2. Streść bajkę o trzech świnkach. 

3. Przypomnij, że pierwsza świnka zbudowała domek ze słomy i zademonstruj ruch 

mogący to symbolizować (na przykład kołysanie rąk). Następnie przypomnij, że druga 

świnka zbudowała domek z chrustu, i pokaż ruch przypominający ruch gałęzi  

(np. sztywne ramiona odchylające się w różnych kierunkach). Wreszcie przypomnij,  

że trzecia świnka zbudowała dom z cegieł, i spróbuj oddać to ruchem (np. ręce wzdłuż 

tułowia, stopy razem, postawa na baczność).  

4. Poproś uczestników, żeby wraz z tobą wykonywali te ruchy. 

5. Wyjaśnij zasady gry: 

o Wybrana osoba staje w środku kręgu. 

o Z zamkniętymi oczami obraca się wokół własnej osi, aż straci orientację. 

Następnie zatrzymuje się, wskazuje na osobę stojącą naprzeciw i mówi: „Trzy 

świnki”. 

o Wskazana osoba staje się drugą świnką i musi wykonać ruch symbolizujący 
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chrust, jednocześnie wydając dźwięk: „chrum, chrum...!”. 

o Osoba stojąca po lewej stronie drugiej świnki staje się pierwszą świnką i musi 

wykonać ruch symbolizujący słomę, jednocześnie wydając dźwięk: „chrum, 

chrum...!”. 

o Osoba stojąca po prawej stronie drugiej świnki staje się trzecią świnką i musi 

wykonać ruch symbolizujący cegłę, jednocześnie wydając dźwięk: „chrum, 

chrum...!”. 

o Wszystkie „trzy świnki” powinny wykonać swoje ruchy jednocześnie.  

o Osoba, która najpóźniej wykona swój ruch, wchodzi do środka kręgu i zabawa 

zaczyna się od nowa. 
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