
 

 

 
 
Skacz, baw i ucz się. Poniżej kilka przykładów jak można wykorzystad tę klasyczną grę 
podwórkową z najmłodszymi. 
 

Tradycyjna zabawa w klasy 
Przygotuj: kamyczki lub kapsle oraz kredę. 

Przed grą w klasy wyznacz linie w takiej samej odległości od cyfry 1, sprzed której każdy z 
zawodników będzie rzucał na  poszczególne pola od 1 do 10.  

Po rzucie na cyfrę 1 aby zaliczyd prawidłowo „pierwszą klasę” zawodnik powinien 
skakad po kolei na pola planszy w następujący sposób:  

rozpocznij od pierwszej kasy, na którą musisz wskoczyd na jednej nodze, następnie wskocz obunóż w 
rozkroku na pola oznaczone  cyframi 2 i 3,  po czym na 4 wskocz znowu na jednej nodze itd.  Na 

liczbie 10 dokonaj obrotu i wracając się (skacząc analogiczne), zabierz kamyk z pola numer 1.  
Aby pierwsza klasa została zaliczona prawidłowo, nie możesz nigdzie podeprzed się rękoma jak 

również nie możesz stopą wyjśd poza krawędź pola gry. Jeżeli wykonałeś wszystko prawidłowo, stao 
przed  liną i rzud kamieo na pole numer dwa aby zaliczyd „drugą klasę” tak samo jak uczyniłeś to 

wcześniej. Jeżeli nie trafisz kamyczkiem w odpowiednią „klasę” zabierasz kamyk i wracasz na linie po 
czym rzucasz ponownie, aż do skutku. 

Celem gry jest jak najszybsze zaliczenie wszystkich „dziesięciu klas”. 

 
 

Mnożenie 
Przygotuj: kapsle lub kamyczki, kredę. 

Narysuj kredą linię przed klasami, aby zaznaczyd miejsce skąd rzuca się kamyczek. Podziel 
uczestników zabawy na  grupy. 

Rzud kamyk. Wskazana grupa musi wypowiedzied tabliczkę mnożenia dla wyrzuconej cyfry 
np. gdy wyrzucono cyfrę 3  to drużyna liczy w następujący sposób: 3x1=3, 3x2=6, 3x3=9, 

3x4=12 itd.). Po wypowiedzeniu bezbłędnie wszystkich działao dla wyrzuconej liczby, 
drużyna zdobywa punkt. Drużyny zmieniają się po każdej wypowiedzianej tabliczce. 
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Wymyśl słowo. Zadaniem uczestnika jest wyskakanie ilości literek i głośne przeliterowanie 
wyrazu. Zmieniaj dzieci kolejno po każdym słowie. 

 
 

Dodawanie 
Przygotuj: kamyczki lub kapsle 
Podziel dzieci na dwie grupy. 

Grupa pierwsza wymyśla liczbę od 1-99 (za wyjątkiem pełnych dziesiątek czyli. 10 i 20 itd.).  
Jeżeli została wybrana liczba np. nr 15, 

to drużyna  przeciwna musi trafid kamykiem w cyfrę 1 i cyfrę 5. 
Jeśli chcesz poproś, aby dzieci dodawały lub odejmowały wyrzucone cyfry, przyznając za 

prawidłową odpowiedź dodatkowe punkty. 
 


