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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 

  

Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym niemal na całym świecie. Jednak 

nie we wszystkich krajach świata święto to przypada 1 czerwca. Odmienny jest także sposób 

obchodzenia tego dnia, co wynika z różnorodności i bogactwa tradycji oraz historii 

poszczególnych rejonów świata. Trudno jest zatem jednoznacznie wskazać: kto, kiedy, i z 

jakich względów podjął decyzję o wprowadzeniu do kalendarza święta dzieci. Przyjęło się, że 

do wprowadzenia dzisiejszego Dnia Dziecka przyczyniły się wydarzenia, które miały miejsce 

w Genewie w 1925 roku. Odbyła się tam wówczas Światowa Konferencja na Rzecz Dobra 

Dzieci. Oficjalnie jednak święto dzieci trafiło do kalendarza w 1954 roku. Wówczas na forum 

międzynarodowym wystosowano apel o stworzenie mechanizmów mających zapewnić w 

przyszłości pokój na ziemi. Jednym z postulatów było zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz 

możliwości rozwoju wszystkim dzieciom na świecie. W 1954 roku Organizacja Narodów 

Zjednoczonych przyjęła Deklarację Praw Dziecka, która pomogła rozpowszechnić wzniosłe 

ideały dotyczące życia i przyszłości dzieci. Wszystkie zostały zapisane w Karcie Narodów 

Zjednoczonych. Wydarzenie to miało miejsce 20 listopada i to właśnie ten dzień w wielu 

krajach stał się symboliczną datą dnia najmłodszych. Pomysłodawcy ogłosili wyraźnie, że 

wszystkie kraje powinny ustalić własne daty tego święta. 

W Polsce i innych krajach byłego bloku socjalistycznego święto to obchodzone jest 1 czerwca. 

Dzieci w Niemczech są szczęściarzami, gdyż tam wiele rodzin obchodzi Dzień Dziecka dwa 

razy w roku. Wynika to z wydarzeń historycznych. Przed upadkiem ZSRR wschodnia część 

Niemiec obchodziła święto najmłodszych 1 czerwca, zachodnia zaś świętowała 20 września. 

Po zjednoczeniu kraju uznano, że nie warto wszczynać kłótni o to, która data jest lepsza i 

ustalono obchody Dnia Dziecka dwa razy w roku. We Francji i Włoszech Międzynarodowy 

Dzień Dziecka przypada 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. Wynika to z faktu, że święto 

dzieci łączone jest tam z Dniem Rodziny. W Turcji zaś Dzień Dziecka przypada 23 kwietnia i 

jest jednocześnie Świętem Niepodległości. Święto Dzieci zupełnie inaczej wygląda w Japonii. 

Tam chłopcy obchodzą swoje święto 3 marca, a dziewczynki 5 maja. Dzień Dziecka dla 

dziewczynek jest jednocześnie narodowym Świętem Lalki w Japonii. Australia świętuje w 

pierwszą sobotę lipca, a Brazylia 12 października. 

 

DZIEŃ DZIECKA W POLSCE 

Po raz pierwszy w Polsce obchodzono Dzień Dziecka w 1929 roku. Wówczas święto to 

związane było z Kościołem Katolickim. O poranku, przed zajęciami w szkole, dzieci i rodzice 

spotykali się na mszy. Po jej zakończeniu rodziny udawały się do szkół. W tym dniu nie 

odbywały się tradycyjne lekcje. Był on przeznaczony na wspólne zabawy, przedstawienia i 

konkursy. Do 1952 roku Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieoficjalnie we wrześniu. 

Następnie datę tę zmieniono na 1 czerwca. Zmiana dotyczyła całego ówczesnego bloku państw 

socjalistycznych, którego częścią była Polska. Dzisiaj dzień ten jest przeznaczony na 

przyjemności i zabawę. W szkołach i przedszkolach organizowane są festyny i wycieczki. 

Dzieci otrzymują prezenty. W Polsce od 1994 roku (z małymi wyjątkami) w Dzień Dziecka 



obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Jest to jeden z bardziej wyczekiwanych przez dzieci dzień 

w roku. 

 

 

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta 

życzymy samych radosnych i beztroskich chwil, 

pełnych słońca i uśmiechu. 

Niech każdy dzień przynosi wiele niesamowitych przygód i wyzwań, 

które pozwolą na odkrywanie i poznawanie świata, 

rozwijanie pasji i doskonalenie umiejętności. 

 

Co lubią dzieci? 
  słońce – gdy świeci, 

  deszcz – kiedy pada, 

  wiatr – kiedy gada, 

  mróz – kiedy szczypie, 

  śnieg – kiedy sypie... 

 

 Każdą pogodę 

 z upałem, chłodem, 

 o każdej porze... 

 Byle na dworze! 

Wiersz  pt. „Co lubią dzieci” Włodzimierza Melzackiego 

Do słów poety, aby uzyskać pełną odpowiedź na pytanie „co lubią dzieci?”, należy dodać dobrą 

zabawę i kreatywne zabawki. Wszystkie dzieci je uwielbiają! Jeśli jeszcze można ten czas 

zabawy spędzić na świeżym powietrzu, to mamy zestaw idealny   

 

Słowa „zabawka” i „zabawa” wywołują u najmłodszych uśmiech i są przyjmowane z wielkim 

entuzjazmem w każdej części świata. Czy wszędzie zabawki i zabawy wyglądają tak samo? 

Tak i nie! Zabawowe zwyczaje dzieci często różnią się od siebie w poszczególnych częściach 

globu. Wynika to z tradycji i historii danego kraju, nierzadko zależy od klimatu czy dostępu do 

bogactw naturalnych w regionie. Część zabaw wygląda podobnie, bywa, że noszą one inne 

nazwy, a plastikowe czy drewniane elementy zastąpione są nasionami, patykami, kamykami 

lub fragmentami przedmiotów codziennego użytku. Nie jest ważne, czy zabawki są drogie, 

markowe, czy zwyczajne zrobione z tego, co mamy pod ręką. Liczy się dobra i bezpieczna 

zabawa. Dzięki niej dziecko uczy się, rozwija, poznaje świat.  

 

Oto wybrane zabawy i zabawki dzieci z całego świata. Wypróbujcie je! Może zainspirują was 

do spotkań z koleżankami i kolegami. Być może stworzycie własne wersje znanych zabaw. 

Poniżej znajdziecie instrukcje – zadania gwarantujące dobrą zabawę. Przy okazji odbędziecie 

fantastyczną, bezpieczną i bezpłatną podróż dookoła świata. Do dzieła! 

 



 

Zadanie nr 1. ROZGRZEWKA 

Przed wami wiele ciekawych zabaw i zabawek. Zanim jednak je przetestujecie, zastanówcie 

się, jaka znana wam zabawka jest w waszym rankingu tą najlepszą, najfajniejszą. Być może 

macie ją w swojej kolekcji, a może jest gdzieś w sferze planów i marzeń. Poniżej znajdują się 

zabawki, którymi bawią się dzieci w różnych krajach na kontynencie afrykańskim. Przyjrzyjcie 

się im uważnie. Z jakich materiałów zostały zrobione? Czy chcielibyście mieć je w swojej 

kolekcji? Narysujcie swoją ulubioną zabawkę. Powodzenia! 

Afrykańskie zabawki z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie 

 

 



  
Zdjęcia pochodzą z archiwów Działów Kultur Pozaeuropejskich i Edukacji MNS, 

autorki zdjęć: Ewa Sitarek, Dorota Baumgarten-Szczyrska 

Z poniższej rozsypanki wybierz i podkreśl nazwy materiałów, z których zostały zrobione 

powyższe zabawki 

 

plastik       szkło       papier      drewno       skóra       sznurek 

muszle       liście        nasiona       rafia         tkanina      drut                                                

metal/puszka        plastelina         bibuła         glina           karton 

kora drzew               kamienie           kolba kukurydzy 

 
 



 

Narysuj ulubioną zabawkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2. ŚNIEŻNY FUTBOL – ALASKA 

Mroźny klimat Alaski sprzyja budowaniu śnieżnych boisk. Okazuje się, że mocno ubity śnieg 

może w pełni zastąpić piłkarską murawę. Jest go sporo, zatem każdą okolicę da się zamienić w 

boisko. Tradycyjnie do tej gry wykorzystywany jest skórzany worek wypchany sierścią łosia, 

a reguły są bardzo podobne do klasycznych zasad futbolu – celem jest wbicie piłki za linię 

bramkową drużyny przeciwnej. W naszych warunkach boisko może powstać na plaży, a piłkę 

rodem z Alaski da się zastąpić balonem wypełnionym piaskiem, który owiniecie np. ręcznikiem 

i przewiążecie sznurkiem!  



Zadanie nr 3. DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR – CHINY I JAPONIA 

Chińczycy są mistrzami wynalazków. Oprócz przełomowych dla ludzkości odkryć, takich jak 

kompas, proch, druk i papier, to właśnie im zawdzięczamy latawce. Początkowo stosowano je 

do straszenia przeciwników i przesyłania informacji, obecnie wykorzystywane są głównie dla 

przyjemności. Puszczanie latawców stało się jedną z ulubionych zabaw dzieci na całym 

świecie, a Chińczycy do tej pory celebrują to odkrycie w Dniu Latawca, który na stałe wpisał 

się w kalendarz dorocznych uroczystości i jest obchodzony 9. września. 

 

Koinobori to tradycyjne japońskie latawce karpie. Od kwietnia do początku maja, w mniejszych 

miastach i wsiach Japonii, można podziwiać kolorowe latawce. Stanowią one tradycyjną 

ozdobę wywieszaną na dachach domów z okazji Dnia Dziecka (dawniejszego Dnia Chłopca). 

Kolorowe latawce w kształcie karpia są symbolem szczęścia, siły i pomyślności, o jaką proszą 

rodzice dla swoich pociech w dniu ich święta. W Japonii karp jest rybą kojarzącą się z siłą i 

odwagą, ponieważ potrafi płynąć pod prąd silnego nurtu rzeki. Latawce pomalowane są w różne 

wzory i kolory. Największa ryba w kolorze czarnym symbolizuje ojca, czerwona – matkę, a 

niebieska, zielona i fioletowa oznaczają dzieci.    

Japońskie latawce zawieszane z okazji Dnia Dziecka 

 

                         
Zdjęcia pochodzą ze stron: http://www.japoland.pl; https://www.omiyageblogs.ca latawce; 

https://www.e-sagamihara.com latawce 

about:blank


 

 

 

Latawcowy zawrót głowy   

Grupa przyjaciół (od lewej – Marysia, Ania i Wojtek) wybrała się na spacer. 

Dzieci chciały sprawdzić, jak latają zrobione przez nich latawce. Pokoloruj 

obrazek! Pamiętaj – Wojtek uwielbia kolor niebieski, Ania zaś różowy, 

a Marysia fioletowy. Spraw, aby wszystkie z wymienionych barw pojawiły 

się na właściwych latawcach.                                     

                                                                                                             

Kolorowanka pochodzi ze strony http://www.primarygames.com 

 

 

 

 



 

 

Stwórz własny model latawca 

 

Spróbuj sił w konstruowaniu latawców. Zacznij od najprostszych form. Do zrobienia zabawki 

wykorzystaj materiały, które znajdziesz w domu (gazeta, folia, papier pakowy, bibuła, listewki, 

patyki do szaszłyka, taśma klejąca, sznurek).  

 

Oto najpopularniejszy model latawca. Zainspiruj się! Poproś o pomoc dorosłych. 

 

 
Obrazek pochodzi ze strony http://www. boyslife.org 

 

Sprawdź się też w tworzeniu japońskich latawców. Poniżej znajduje się wzór do zrobienia 

latawca-karpia. Możesz go powiększyć i przekopiować na bibułę, papier śniadaniowy albo 

kalkę techniczną. Wytnij i pokoloruj rybę. Następnie sklej obie części latawca (tylko brzegi) i 

zawieś go na sznurku. Nie sklejamy otworu gębowego ryby! Można bezpośrednio przeciągnąć 

sznurek przez dziurkę zrobioną w głowie ryby lub wykorzystać do tego np. małe metalowe 

kółka, takie jakich używa się przy brelokach na klucze. Japońskimi latawcami możesz 

przyozdobić ogród, taras lub balkon. Powodzenia! 
 

 
Wzór pochodzi ze strony https://www.lhabilleusexpose.canalblog.com 



 

Zadanie nr 4. MBUBE! MBUBE! – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

 

Czyli „lew! lew!” to gra dzieci ludu Zulusów z RPA. Uczestnicy tworzą okrąg wokół dwóch 

osób z zawiązanymi oczami – jedna z nich jest lwem, a druga antylopą – po czym kręcą obiema 

osobami tak, by te straciły orientację. Gdy „lew” zbliża się do „antylopy”, publiczność 

dopinguje głośniej, gdy się oddala, pozostali gracze cichną. W Polsce podobna gra znana jest 

pod nazwą „ciuciubabka”. 

Zadanie nr 5. Z TARCZY NA TARCZĘ – NORWEGIA 

Dzieci wikingów do tej zabawy używały drewnianych tarcz swoich ojców, wojowników. 

Tarcze podczas walki chroniły przed bezpośrednim uderzeniem broni przeciwnika oraz przed 

strzałami łuczników. Dzięki nim właśnie tworzono słynne kliny w celu „wbicia” się w szeregi 

wroga. Jednym słowem tarcza była niezbędnym elementem obronno-taktycznym podczas walk 

i zabawowym w okresie pokoju. Współcześnie muszą wam wystarczyć pokrywki garnków i 

nieduża piłeczka, najlepiej pingpongowa. Wielkość pokrywki nie ma znaczenia. Jej ciężar musi 

być dostosowany do możliwości osoby bawiącej się nią. Jeśli dziecko bawi się samodzielnie, 

to powinno jak najdłużej odbijać piłkę na swojej „tarczy”, starając się bić własne rekordy. Gdy 

gra większa liczba dzieci, należy odbijać piłkę z tarczy do tarczy w parach. Wygrywa para, 

której uda się najdłużej odbijać piłeczkę. 

 

Zadanie nr 6. SEMUT, ORANG, GAJAH – INDONEZJA 

 

W tłumaczeniu na język polski zabawa ta nosiłaby nazwę „mrówka, człowiek, słoń”. Gra ta 

przypomina „papier, nożyce i kamień”. Dwóch graczy staje naprzeciwko siebie i walczą na 

gesty, gdzie wyciągnięty mały palec (reszta schowana) symbolizuje mrówkę, wyciągnięty palec 

wskazujący – człowieka, a wyciągnięty kciuk – słonia. Mrówka pokonuje słonia, ponieważ 

może wślizgnąć się do jego ucha i łaskotać, doprowadzając go tym do szaleństwa. Człowiek 

wygrywa z mrówką, ponieważ może nadepnąć na mrówkę i ją zmiażdżyć. Jednak przegrywa 

on ze słoniem, ponieważ może zostać przez niego stratowany. Dobrej zabawy! 

 

Zadanie nr 7. KONIK Z DALARNY – SZWECJA 

 

Pierwowzorem tej zabawki miał być Sleipnir – rumak należący do Odyna, króla bogów 

nordyckiego panteonu. Drewniany konik z regionu Dalarna to jedna z ulubionych zabawek 

szwedzkich dzieci, symbol kraju i popularna pamiątka. Zgodnie z legendą drewniana postać 

konia miała odstraszać złe demony. W długie jesienno-zimowe wieczory, po pracy w lesie, 

drwale robili dla dzieci zabawki w formie konika. Wracając do domu, wręczali je najmłodszym, 

by strzegły ich przed złymi duchami. Konik ten uważany jest za symbol Szwecji. Najczęściej 

występuje w kolorach: czerwonym, czarnym, niebieskim i białym. Bardzo często jest 

wykorzystywany jako motyw dekoracyjny na strojach, tkaninach, porcelanie, papierze 

ozdobnym itp. W formie oficjalnego prezentu ze Szwecji czerwonego konika otrzymali między 

innymi Elvis Presley oraz Bill Clinton.  

 

Wykonaj własny projekt konika, następnie spróbuj ulepić go z gliny, plasteliny lub masy solnej. 

Powodzenia!          

 

about:blank


PROJEKT KONIKA Z DALARNY 

 

Rysunek pochodzi ze strony http://www.szwecjoblog.blogspot.com 

 

Autor (-ka) projektu: …………………………………………………………………………… 

wpisz swoje imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny 

 



Szukaj inspiracji 

  

 

Zdjęcia pochodzą ze stron: https://www.gabiblog.pl/2017/10/dalarna-czyli-folklor-i-drewniane-koniki.html, 

https://polkawszwecji.wordpress.com/tag/folklor/ 

Zadanie nr 8. LALKI KOKESHI – JAPONIA 

Laleczki kokeshi to małe dzieła sztuki. Każda jest unikalna i wyjątkowa. Produkowane są 

obecnie prawie w całej Japonii. W zależności od miejsca, w którym powstają, posiadają różne 

kształty, wzory i kolory. Cechą wspólną tych tradycyjnych lalek jest to, że wykonane są 

zazwyczaj ręcznie z drewna. Ich kształt przypomina lekko zaokrąglony prostokąt, nie posiadają 

wyodrębnionych kończyn. Początkowo nie malowano ich, dopiero z czasem zaczęto pokrywać 

je różnymi farbami (czarną, czerwoną, żółtą) i nanosić kunsztowne, eleganckie, tradycyjne 

japońskie stroje – kimona. Najczęściej kupowane są jako pamiątki z podróży. Dawniej 

najchętniej oddawano je dzieciom. Miały je chronić przed niebezpieczeństwem i zapewnić 

dobrą zabawę. Często są przekazywane jako prezent z okazji urodzin. 

Wykonaj własną lalkę kokeshi 

Potrzebne będą 

 

 

about:blank


 

Etapy realizacji zadania: 

 

1. Wykonaj projekt lalki.  

2. Zgromadź niezbędne materiały. Przydadzą się m.in. wykałaczka lub patyk do 

umieszczania szczegółów na plastelinowej główce oraz fasola, groch, soczewica, 

drobny makaron. Z produktów spożywczych można wykonać oczy, buzię, spinki, 

elementy garderoby. 
 

 
 

3. Wykonaj głowę lalki z plasteliny. Ulepiona kulka musi być ok. 0,5 cm większa od 

otworu w butelce – dzięki temu nie wpadnie do jej wnętrza. Pamiętaj o 

szczegółach (oczy, usta, fryzura, ozdoby). Włosy można wykonać z włóczki, 

sznurka, nici, plasteliny, rafii. 
 

 
 

 

 

 

 

4. Ozdób tułów lalki (w tej roli sprawdzą się butelki po jogurtach). Zadbaj o 

elegancki strój. 

5. Połącz obie części lalki.  
 

 
 

 

 



 

Szukaj inspiracji 

 

 

  
Zdjęcia pochodzą z archiwum Działu Edukacji MNS 

 

Zadanie nr 9. KOLOROWE BĄCZKI – JAPONIA  

 

W Japonii bardzo popularne są kolorowe bączki – koma. Wykonuje się je z różnych materiałów 

– drewna, kartonu, plastiku. W odróżnieniu od znanych w Polsce wersji tej zabawki, japońskie 

bąki wprawiane są w ruch za pomocą sznurka nawiniętego wokół osi obrotu. Niektóre z nich 

wydają gwiżdżące dźwięki, inne mogą służyć do losowania (gry). W zabawie zwanej beigoma 

specjalne bączki, wirując, zderzają się niczym zapaśnicy na ringu. 

Rodzaje najpopularniejszych bączków: 

– smagane (uderzane) – używane już 1500 lat p.n.e. w Egipcie i Grecji; 

– wirujące, 

– rzucane, 

– akrobatyczne, 

– muszelkowe. 

Wirujący bączek 

Wykonaj zabawkę z tektury i sznurka. Im bardziej kolorowy bączek, tym ciekawsze osiągniesz 

efekty wizualne. Przez ozdobiony krążek przeciągnij cienki sznurek typu dratwa (ok. 80 cm 

długości). Wykonaj kilkanaście energicznych ruchów – tak jakbyś chciał rozkręcić kółko. 

Następnie napręż sznurek i pozwól krążkowi wirować na nim samodzielnie (sznurek musi być 

dobrze napięty). W czasie zabawy wydobywać się będą charakterystyczne świsty i gwizdy. 

Dobrej zabawy! 



 

Potrzebne będą 

 

Etapy wykonania zadania: 

1. Na kartonie narysuj kółko o średnicy 7–9 cm, możesz je odrysować np. od szklanki, 

talerzyka czy rolki z taśmą. 

 

 
 

2. Wytnij krążek. 

          



3. Ozdób wycięty krążek z obu stron. Każda strona może mieć inny wzór, kolor, deseń. 

Wykorzystaj do tego kredki, mazaki lub kolorowy papier. 

 

 

4. W środkowej części krążka wytnij niewielki otwór. Można to zrobić ostrą częścią 

nożyczek. 

5. Sznurek (dratwę) o długości ok. 80 cm przeciągnij przez wycięty otwór. Zabawka 

gotowa! 

 

 

Szukaj inspiracji 

 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Działu Edukacji MNS 

 

 

Zadanie nr 10. RANGOLI – PAKISTAN  

 

To zabawa popularna w Pakistanie i innych krajach Azji. Polega ona na tworzeniu na ziemi 

barwnych kompozycji, najczęściej w kształcie kwiatu lub domku. Kolejnym etapem jest 

wypełnienie przygotowanego wzoru tym, co uda nam się znaleźć w okolicy np. kwiatami, 

trawą, kamykami. Pokoloruj poniższy wzór. Stwórz własny projekt rangoli i zrealizuj go 

podczas najbliższej zabawy na podwórku, w ogrodzie czy lesie. Do ozdobienia poszczególnych 

elementów wykorzystaj to, co masz pod ręką: kamyki, fasolę, patyki, szyszki, liście itp. W 



rangoli można bawić się też w domu, wystarczy rozłożyć na podłodze duże arkusze papieru! 

Powodzenia! 

 

 
Rysunek pochodzi ze strony www.kigaportal.com 

 

 

 

Zadanie nr 11. PINIATA (PIÑATA) – MEKSYK   

 

Piniata to zabawa popularna zarówno w krajach Mezoameryki i Ameryki Południowej, jak i w 

Portugalii oraz Hiszpanii (Europa). Piniatę przygotowuje się przed Bożym Narodzeniem lub z 

okazji urodzin. Dawniej przygotowywano proste, gliniane naczynie wypełnione cukierkami, 

orzechami i drobnymi monetami. Z czasem zaczęto je ozdabiać i nadawać ciekawe, fantazyjne 

kształty. Dzisiaj wykonuje się piniatę z kolorowego papieru. Zasady zabawy są proste – piniatę 

wypełnioną łakociami zawiesza się na sznurku, nad głowami dzieci. Każde dziecko ma 

zasłonięte oczy i długim kijem próbuje rozbić (jeśli jest gliniana) lub strącić ją. Zabawa ta jest 

coraz bardziej popularna w Polsce. W wielu sklepach można kupić gotową piniatę. Stwórz 

własną zabawkę, którą przy okazji urodzin wypełnisz ulubionymi łakociami. Może ona być w 

kształcie gwiazdy, serca, kapelusza, samochodu lub ulubionego bohatera czy bohaterki bajek. 

Do wykonania tego zadania wykorzystaj karton, kolorowy papier, krepinę. 

Udanej zabawy! 

 



 

Przyjaciele Carla, Santiago i Diego bawią się na urodzinowej imprezie. Próbują strącić 

zawieszoną piniatę w kształcie czerwonego auta, która wypełniona jest Pica Fresas, czyli 

gumowymi kulkami o smaku truskawkowym, posypanymi proszkiem chili. Wytęż wzrok! 

Znajdź 5 elementów, którymi różnią się poniższe obrazki. Powodzenia! 

 

  
                                                                                                                                                                                          

Ilustracje pochodzą z książki K. Węgierek „Apetyt na Meksyk: Familia”, autorka ilustracji: M. Gromek 

 

Zadanie nr 12. WARI – WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 

Wari (zwane również warri lub awari) to jedna z najstarszych gier świata. Pochodzi z Afryki i 

należy do grupy gier mankala. Jest znana na całym kontynencie afrykańskim. Dawniej można 

w nią było grać w każdym miejscu – wystarczyło wykopać odpowiednią liczbę niewielkich 

dołków w ziemi, a w charakterze pionków wykorzystywano kamyki i nasiona. Gra ta obecnie 

występuje w formie planszowej. Wielu graczy jednak najchętniej korzysta ze starych 

rodzinnych gier wykonanych z drewna. Często mają one ciekawe kształty – krokodyla, żółwia 

czy słonia. Poniżej znajduje się gra, którą można na co dzień obejrzeć w Muzeum Narodowym 

w Szczecinie na wystawie „W afrykańskiej wiosce”. Istnieje wiele wariantów gry. Możecie 

stworzyć własną jej odmianę.  

Zasady gry. Potrzebujemy: 48 żetonów (np. pestek, kamyków), paletę z wgłębieniami (12 

mniejszymi oraz 2 większymi) na zbieranie wygranych. Możemy na podwórku, plaży czy w 

ogrodzie wykopać odpowiednią liczbę dołków. Na jeden mecz składa się 7 partii. Pierwszą 

partię rozpoczyna gracz wybrany losowo, a kolejne osoba, która przegrała poprzednią 

rozgrywkę. W grze biorą udział dwie osoby. Każda dysponuje 6 dołkami i 1 miseczką. Na 

początku rozgrywki w każdym z 6 dołków znajdują się po 4 żetony. Dalej gracze wykonują 

ruchy na przemian według następujących zasad: 

 ruchy wykonuje się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; 

 każdy ruch gracza („rozsiew”) rozpoczyna się od wyjęcia wszystkich żetonów z 

wybranego własnego dołka i rozłożeniu ich po jednym do kolejnych dołków; 

 jeśli ostatni kamień wpada do dołka przeciwnika, w którym łącznie znajdują się 2 lub 3 

żetony – to zabiera się je jako premię do swojej miseczki; 

about:blank
about:blank


 w czasie jednego rozsiewu dołek, z którego pobrano żetony, pozostaje zawsze pusty 

(tzn. jeżeli w dołku było 12 i więcej żetonów – co pozwala na pełne okrążenie planszy 

– to dołek, z którego się pobierało, przeskakuje się); 

 reguła przywileju: po wygraniu premii oprócz zaatakowanego dołka gracz także 

opróżnia wszystkie dołki przeciwnika poprzedzające premiowany, a w których znajdują 

się 2 lub 3 żetony. Obowiązuje jednak zastrzeżenie, że całe terytorium przeciwnika 

wolno w ten sposób opróżnić jedynie ruchem kończącym partię. 

Celem gry jest zdobycie co najmniej 25 żetonów. 

Wydrukuj planszę do gry. 

 

GRA WARI 

                                                                       
Gra prezentowana jest w MNS na wystawie „W afrykańskiej wiosce”. Zdjęcie pochodzi z archiwum 

Działu Edukacji, autorka zdjęcia: Ewa Sitarek (Dział Kultur Pozaeuropejskich) 

 



                      
Zdjęcie pochodzi z archiwum Działu Edukacji, autorka zdjęcia – Ewa Sitarek (Dział Kultur Pozaeuropejskich) 

Zadanie nr 13. PILOLO – GHANA 

W tym kraju wiele dzieci ma ograniczony dostęp do zabawek, ale maluchy wiedzą, jak się 

rozerwać i bez nich! Do pilolo potrzebujemy niewielkich kamyków (jeśli gra toczy się np. na 

trawie) lub monet (plastikowe) czy też guzików. Na ziemi należy narysować linię lub położyć 

(jeśli gramy w domu) na dywanie sznurek. Wybierzcie spośród uczestników gry (musi ich być 

min. 4) szefa. Będzie on dawał sygnał do startu i decydował, kto wygrał dany wyścig. Teraz 

gracze muszą się odwrócić tyłem do linii, a szef chowa w trawie lub rozkłada na ziemi bądź 

dywanie kamyki (monety, guziki). Na sygnał chowającego gracze stają przodem do linii i na 

hasło „pilolo!” zaczynają wyścig w poszukiwaniu kamyka czy monety. Kto pierwszy znajdzie 

i najszybciej przybiegnie z powrotem za linię, dostaje od szefa jeden punkt. Szefem są wszyscy 

zawodnicy kolejno, zmienia się on co wyścig. Miłej zabawy! 

 

 

Zadanie nr 14. AL GORGIBA – TUNEZJA 
 

Al gorgiba, inaczej „opona i kijek”, to popularna w całej Afryce i Azji zabawka składająca się 

właśnie z opony i kijka. Znana jest także jej inna wersja, w której oponę zastępuje metalowa 

obręcz. Gra rozwija sprawność i koncentrację – należy uważać, aby popychana przez kijek 

obręcz się nie wywróciła. W zabawie zazwyczaj bierze udział kilkoro dzieci. Wówczas można 

zorganizować zawody. Dziecięca kreatywność nie zna granic – najmłodsi potrafią wyczarować 

zabawki ze wszystkiego, co mają pod ręką. 



 
 Zdjęcia pochodzą ze strony https://pl.pinterest.com 

Zadanie nr 15. TUNKU-TUNKU – BOLIWIA 

Gra ta jest bardzo podobna do naszej gry w klasy. Dziecko, skacząc na jednej nodze, ma za 

zadanie przesuwać krążek (kamyk, patyk) z jednego pola do drugiego zgodnie z oznaczoną 

kolejnością. Krążek nie może wypaść poza linię pola. Jeśli się tak stanie, to gracz odpada z gry. 
 

Pole do gry tunku-tunku 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 16. PSTRYKANE – EGIPT 
 

Gry pstrykane są bardzo popularne wśród dzieci na całym świecie. Różnica polega na tym, 

gdzie i czym się pstryka. W Polsce popularna z tej grupy jest gra w kapsle. W Egipcie 

wykorzystuje się kamyki, muszelki, fasolę albo orzechy. Dzieci układają tory przeszkód, małe 

labirynty, np. dla orzechów, fasoli itp. Następnie popychają pstryknięciami palców 
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przygotowane elementy po wytyczonym torze (drodze). Każdy z graczy ma identyczną liczbę 

pstryknięć. Jeśli orzech (kamyk lub fasola) opuści tor, gracz musi się wycofać do miejsca 

poprzedniego upadku orzecha. Wygrywa ten, czyj orzech (lub inny przedmiot) pierwszy trafi 

do celu. 

 

                                              
Zdjęcie pochodzi z archiwum Działu Edukacji, autorka zdjęcia: Ewa Sitarek (Dział Kultur Pozaeuropejskich) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowanie materiałów, zadań i zdjęć: Dorota Baumgarten-Szczyrska, Dział Edukacji 

MNS 

 

 

 

 


