
Pomysły na spędzanie wolnego czasu 

Drodzy Rodzice 

Chciałabym, żeby  ten  czas był przede wszystkim dla Nas jako rodzin najważniejszy. 

Pomyślałam, że jest to dobry czas i moment na zatrzymanie się i spędzenie trochę więcej 

czasu razem, wspólnie. Przy pomocy moich kolegów i koleżanek z pracy stworzyłam dla 

Państwa listę polecanych, wypróbowanych gier planszowych. 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam do wspólnej zabawy 

Anna Zabłocka, pedagog 

 Ja np. polecam grę "Wsiąść do pociągu - pierwsza podróż", autor Alan R. Moon, wiek 

6+, 2-4osoby, czas trwania ok 30 min. 

Aby wygrać, będziecie zbierać karty w różnych kolorach, zajmować trasy swoimi 

wagonami i realizować bilety. Z naszym siedmiolatkiem super nam się gra, przy okazji 

uczy się nazw państw i stolic Europy oraz myślenia strategicznego. Jest ona idealnym 

wprowadzeniem do serii: 

 "Wsiąść do pociągu" np. z mapą USA, autor autor Alan R. Moon, wiek 8+, 2-5osoby, 

czas trwania ok 30 - 60 min. Inne wersje:  „Wsiąść do pociągu-Europa lub Polska" 

(trzeba tylko uwzględnić, że Polska jest dodatkiem i trzeba mieć wersję podstawową), 

 "Splendor" autor Marc Andre, wiek 10+, 2-4 osoby, czas trwania ok 30 min.,  Gra, 

która polega na uważnym wybieraniu klejnotów, aby zdobywać karty rozwoju i 

prestiż... Zostań jednym z największych handlarzy kamieni szlachetnych epoki 

renesansu 

 „Rummikub” -jest to gra strategiczna, która polega na pozbyciu się wszystkich kostek 

z liczbami ze swojej tabliczki, wykładając na stół sekwencje lub ciągi minimum 3-

liczbowe. Gra przeznaczona: dla 2 do 4 graczy w wieku od lat 7. 

Dla najmłodszych: 

 „Halli galli – owocowy zawrót głowy”  autor Haim Shafir . Gra przeznaczona: dla 2-6   

graczy w wieku od lat 6. Firma Rebel. 

 „Zwierzak na zwierzaku”. Gra rozwija motorykę, koordynację oko- ręka, myślenie 

przestrzenne. Firma Haba. 

 „Pszczółki” wiek 4+, 2-5 osób, czas trwania ok 15-20 min. 

 „Dobble” rozpoznawanie liczb i kształtów lub wersja na rozpoznawanie przedmiotów.  

Fajna gra na zapamiętywanie i spostrzegawczość. Gra przeznaczona: dla 1-5  graczy 

w wieku od lat 3. Firma Rebel. 



 BrainBox,  może być różna tematyka np. „Matematyka” bądź „Świat” lub inne. Super 

gra na zapamiętywanie i spostrzegawczość. Gra przeznaczona: dla 1 lub więcej  

graczy w wieku od lat 7, wersja „Świat od 8 lat 

Dla starszych: ( rodzice też będą mieć  z nich przyjemność) 

Dla miłośników geografii i dla tych co jeszcze nie wiedzą, że geografia jest fajna: 

 „Terra”. Zagraj i poznaj świat lepiej. Firma - centrum gier Bard. Wiek 10+, 2-6 osób, 

czas trwania ok. 45-60. Terra to olbrzymi, interaktywny quiz dla całej rodziny. 

Sprawdź swoją wiedzę z różnych dziedzin dotyczących cudów natury i architektury, 

geografii, historii ludzkości oraz wielu innych tematów! Terra to wspaniała podróż 

dookoła globu, którą odbędziecie z przyjaciółmi i rodziną w domowym zaciszu. 

 „ Jakie to Flagi” - wiek 6-7 lub 8-11, 2 i więcej osób. W trakcie emocjonującej zabawy 

gracze uczą się rozróżniać flagi państw całego świata, poznają ich nazwy oraz 

lokalizację na mapie. Zaznajamiają się z nazwami stolic, wielkością ich powierzchni i 

obowiązującym w nich językiem. Gra doskonale łączy w sobie zabawę z nauką i 

treningiem pamięci. 

 „Od Helu do Wawelu”  - wiek 10+, 2-6 osób, czas trwania ok 30min. Firma Granna 

Każdy z nas jako dziecko lubił jeździć palcem po mapie. Teraz mamy możliwość 

sprawdzenia swojej wiedzy o położeniu geograficznym najatrakcyjniejszych miejsc w 

Polsce. Gracze wcielają się w rolę podróżników, którzy mają na celu określenie 

położenia miast i atrakcyjnych obiektów względem siebie. 

Dla tych co tęsknią za piłką nożną: 

 „Mundialito” Czas rozpocząć rywalizację o mistrzostwo! Który zespół okaże się 

najlepszy i sięgnie po puchar? Wszystko zależy od Ciebie oraz odrobiny szczęścia. 

Słyszysz gwizdek? Piłka... a raczej kostka, w ruch - dobrej zabawy! Wiek: od 5 lat, 

liczba graczy: 1-6, czas gry: 20 - 90 minut (w zależności od trybu rozgrywki) 

Dla tych co tęsknią za rowerem: 

 „Wielka pętla” -Szybka, taktyczna gra o wyścigach kolarskich, w której każdy z graczy 

zarządza drużyną składającą się z dwóch zawodników: pomocnika i sprintera. Poprzez 

zastosowane ciekawych mechanik mamy wrażenie uczestnictwa w autentycznym 

wyścigu kolarskim. Wiek: od 8 lat, liczba graczy: 2-4, czas gry: ok.45 minut. 

Inne gry: 

 „Przebiegłe Wielbłądy” - Gra planszowa dla graczy od 8 lat, przewidywany czas gry 

do 30 minut, minimalna liczba graczy: 2, maksymalna liczba graczy: 8 



 „Kakao”  - Gra wprowadza graczy w egzotyczny świat "owocu bogów", w którym 

wcielą się w rolę plemiennych wodzów. Ich zadaniem jest wyspecjalizowanie swoich 

poddanych w handlu, by mogli zdobyć sławę i bogactwo. Jednak tylko ci, którzy 

wiedzą, jak wykorzystać przychylność bogów, zostaną obsypani złotem. Wiek: od 8 

lat, liczba graczy: 2-4, czas gry: ok.45 minut. 

 

Inne gry:  

Dla początkujących: 

 

https://www.rebel.pl/product.php/1,606/2225/Carcassonne-druga-edycja-polska.html + dodatki 

 

Dalej: 

 

https://www.rebel.pl/product.php/1,302/108534/Brzdek.html dość droga ale bardzo wciągająca 

 

Dalej: 

 

https://www.rebel.pl/product.php/1,606/112102/Reef-edycja-polska.html zmusza do myślenia 

 

Dalej: 

 

https://www.rebel.pl/product.php/1,606/109620/Szarlatani-z-Pasikurowic.html + dodatek 

 

Inna  propozycja to link do gir strategicznych z opisami, planszami do wydrukowania lub 

przerysowania i zasadami: 

 

https://dzieciakizpotencjalem.blogspot.com/2019/10/11-gier-strategicznych-diy.html 
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