
W co się bawią dzieci? 
 

1.Opowiedz bądź narysuj w jaką zabawę najbardziej lubisz się bawić. 
 

2.Wykonaj ćwiczenia w książce „Nowa Trampolina cz 4.” s. 34-35 
 

3. „Zabawy dzieci w różnych stronach świata”- w różnych stronach świata dzieci bawią 

się w różne zabawy. Zapraszam Cię do poznania zabaw dzieci z różnych stron świata. 
 

Dzieci w Indiach spędzają wolny czas grając w kabaddi. Nazwa w języku hindi oznacza 

„utrzymać oddech” i podpowiada reguły gry. Dzieci dzielą się na dwa zespoły i ustawiają 

naprzeciwko siebie na prostokątnym boisku. Po sygnale wytypowany zawodnik wbiega  

na pole przeciwników i krzycząc jednym tchem: kabaddi musi dotknąć jak największą liczbę 

rywali. Zanim skończy okrzyk ma za zadanie wrócić na stronę swojej drużyny.  

Inną popularną zabawą w tym południowym zakątku Azji jest rangoli (na zdjęciu), 

tradycyjna sztuka tworzenia barwnych kompozycji na ziemi. Hindusi tworzą je z ziaren ryżu, 

piasku, zbóż, płatków kwiatów, czy malują je kredą. Wielobarwne ornamenty wznoszone  

są przed tradycyjnymi świętami, jednak maluchy potrafią godzinami leżeć na ziemi tworząc 

mozaiki bez żadnej okazji.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jeszcze inaczej bawią się dzieci w krajach latynoskich. Tam popularną zabawą 

jest piñata (na zdjęciu po prawej), taneczne pląsy organizowane najczęściej w czasie 

urodzinowych fiest. Dzieci przygotowują papierową kulę - piñatę, wypełnioną migdałami  

w słodkim lukrze, ciastkami i wszelkimi łakociami, którą potem wieszają na gałęzi drzewa. 

Solenizant z zawiązanymi oczami kręci się w kółko do rytmu muzyki, po czym przy użyciu 

specjalnego kija musi rozbić kulę i złapać jak najwięcej słodyczy. Ten zwyczaj ma bardzo 

bogatą tradycję i religijny charakter, a samo strącanie piñaty obrazowało walkę dobra ze 

złem. 

 
 



Mbube! Mbube! 

Czyli lew! lew! to gra dzieci ludu Zulu 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. 

 
 

Dmuchawce, latawce, wiatr 

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

jak kompas, proch, druk i papier, to właśnie im zawdzięczamy latawce.  

Pierwotnie stosowane 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 hucznych uroczystości  

i jest obchodzony 9. dnia 9. miesiąca roku. 

 

 
 

 

4. „Świat zabawy nas zaprasza”- wybierz jedną z poznanych zabaw i pobaw się w nią 

wspólnie z bliskimi. 

 

5. „W co się bawią polskie dzieci”– ruletka. Wylosuj jedną z zabaw i opowiedz na czym 

ona polega: https://wordwall.net/pl/resource/1898284/zabawy. 

 

  

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1898284/zabawy


Zadania dla chętnych: 

 
 

 

 

 

 


