
ABY NIGDY SIĘ NIE NUDZIĆ, 

 DZIEŃ JOJO I INNYCH ZABAW

 

Nadchodzą wakacje, mnóstwo wolnego czasu, spotkania z kolegami. Co zrobić, żeby 

się nie nudzić? Dziś propozycje znanych i nieznanych zabaw. Zachęcaj każdego – 

koleżanki i kolegów, rodzeństwo, dorosłych...  

 - Znana już w starożytności     Jojo

zabawka, prawdopodobnie              

pochodząca z Chin. 

Jej prosta, nieskomplikowana budowa 

sprawiła, że już w starożytnej Grecji 

(około 2500 lat temu) zabawka miała 

dużą popularność. Dwie okrągłe po-

łówki, połączone ze sobą przy pomo-

cy nieruchomej osi (w postaci ciężar-

ka-szpulki) i zawieszone na sznurku - 

to wystarczyło, żeby zająć wolny czas 

wielu ludziom. 

Zasada zabawy jest bardzo prosta - ciężarek, opuszczony na sznurku trzymanym za 

nieumocowany koniec, rozwija go wpadając w ruch obrotowy. Po pełnym rozwinię-

ciu sznurka, ciężarek zachowuje moment pędu ruchu obrotowego i nawijając sznurek 

wędruje w górę. 

Delikatne szarpnięcie w odpowiednim momencie sznurka spowoduje, że nawija się 

on w całości z powrotem na jojo (zwane czasem kołem Maxwella). 

Zabawka bawiła i biednych i bogatych - ponoć nawet sam Napoleon swój wolny czas 

wypełniał taką zabawą. 

Do produkcji niektórych, wyczynowych egzemplarzy, używa się stopów wykorzy-

stywanych w technologiach kosmicznych - nic zatem dziwnego, że najdroższe jojo 

potrafi kosztować nawet do 1000 złotych! 

Tu zobaczcie, co umie jeden z mistrzów jojo:  https://youtu.be/uaRpuRSaMdI  

 

 -to dość powszechnie znany sport, który swoimi początkami sięga lat 50. XX Ringo

wieku. W 1959 roku dziennikarz i szpa-

dzista – Włodzimierz Strzyżewski – 

chciał pojechać na obóz treningowy, ale 

nie uzyskał ze swojego miejsca pracy 

zgody na urlop. Poszukiwał zatem sposo-

bu, by potrenować szermierkę na miejscu 

– w Warszawie.  

Do treningu wykorzystał gumowe kółko 

– a wymyśloną w      ten sposób grę rzut-

ną nazwał po prostu “grą w kółko“. 5 lat później przepisy nowej gry opublikowano 

w polskiej prasie, a w 1968 roku pokazano ją na igrzyskach olimpijskich w Mek-

https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/39-z/670-zabawki
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/mapa-swiata/1077-chiny
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/34-sz/1105-sznurek
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/11-b/77-banknoty
https://youtu.be/uaRpuRSaMdI


syku. Potrzebna była bardziej zrozumiała międzynarodowo nazwa – i tak powstało 

“ringo” (ang. ring – m.in. pierścień, koło). 

Jak się gra w ringo? 

Ringo polega na przerzucaniu gumowego     

kółka przez taśmę, linę bądź siatkę, tak żeby 

spadło na pole przeciwnika. Taśmę zawiesza 

się na różnej wysokości, w zależności od wie-

wieku grających. Można grać 1 na 1 albo w 

drużynach dwu lub trzyosobowych (a na-

wet większych).  

 

 

Skakanka - przyrząd gimnastyczny lub zabawka dziecięca, składająca się ze sznurka 

(linki) z uchwytami na końcu. Wprawiana w ruch obrotowy i przeskakiwana. Skakać 

można indywidualnie lub grupowo (tzw. zabawa w linkę lub sznura). Niektórzy po-

trafią skakać przez kilka linek jednocześnie.  

1.Szczur 

 Uczestnicy zabawy ustawieni są dookoła osoby, która znajduje się w środku ze 

skakanką trzymaną w dłoni za rączkę 

 „Środkowy” kręci się dookoła wraz ze skakanką, która ma krążyć po ziemi lub 

tuż nad ziemią 

 Reszta ma za zadanie przeskoczyć wirującą skakankę 

 Kto nadepnie (skusi), zmienia się z „środkowym” 

 Druga opcja – skucha sprawia, że uczestnik odpada, a nowym szczurem zostaje 

zwycięzca 

2. Przeskakiwanie długiej skakanki 

 Dwie osoby trzymają końce skakanki i zaczynają nią kręcić. 

 Uczestnik zabawy próbuje wskoczyć do kręcącej skakanki i przeskakuje ją jak 

najdłużej. 

 Jeśli skusi – zmienia się z jedną osobą, która kręciła skakanką. 

 Można liczyć skoki – i wtedy wiadomo, kto wygrywa. 

 Można skakać różnymi stylami (lajkonik, żabka, jedna noga, krzyżak) i prze-

chodzić rundy 

 Można ustawić rząd uczestników i skakać jednocześnie – kto skusi odpada lub 

zmienia osobę, która kręciła skakanką. 

3. Myszka Miki  

 Uczestnik zabawy skacze przez skakankę (lajkonikiem), mówiąc rymowankę: 

 

Myszka Miki gra w guziki, 

Kaczor Donald pije sok, 

A my wszyscy bim, bam, bom 

 . 

 Na ostatnie słowa „bim, bam, bom” trzeba wyrzucić skakankę za siebie. 

 Nie można się odwracać. 

 Następnie trzeba powiedzieć, na jaką odległość wyrzuciło się skakankę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabawka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_obrotowy


 Do wyboru: stópki, zwykłe kroki i słoniowe. 

 Jeśli uczestnik odgadł i doszedł do skakanki, to przechodzi do kolejnej rundy 

skacząc następnymi stylami: żabka, prawa noga, lewa noga, krzyżaczek. 

 Jeśli natomiast osoba ta nie odgadła ilości kroków do wyrzuconej skakanki 

(było za mało lub za dużo), to wówczas skacze kolejny uczestnik zabawy. 

 Kto przejdzie wszystkie rundy – wygrywa..  ..   

4. Zgaduj Zgadulo 

 Dwie osoby kręcą skakanką, jedna 

przeskakuje. 

 Osoby kręcące umawiają się na je-

den kolor, państw, miasto, rzekę, owoc, 

warzywo, imię…itd. Skacząca osoba musi 

odgadnąć co to za słowo z danej kategorii. 

 Dobrze, by była jeszcze jedna oso-

ba, która jest sędzią i albo liczy czas do 

odgadnięcia, albo liczy skoki. 

 Jeśli osoba skacząca zgadnie słowo zmienia się z jedną z osób kręcących ska-

kanką. 

 Na koniec podliczany jest czas lub skoki. 

 Kto ma najkrótszy czas lub ilość skoków – wygrywa.. .  

5. Wyścigi 

 Uczestnicy zabawy ścigają się skacząc na skakance do danego miejsca            

(i ewentualnie z powrotem). 

 Każda runda to inny styl. 

 Wygrywa osoba, która była pierwsza w największej liczbie rund..  

6. Falujące morze 

 Dwóch uczestników trzyma skakankę, która jest tuż nad ziemią. 

 Osoby te trzymają skakankę dość luźno, każda z nich trzyma jeden koniec ska-

kanki. 

 Kolejni uczestnicy zabawy mają za zadanie przeskoczyć „fale”, które tworzą 

osoby trzymające skakankę. 

 Osoby trzymające skakankę machają nią. 

 Stopniowo należy podwyższać poziom wody. 

 Kto „skusi”, dotknie fali, odpada. 

 Wygrywa osoba, która najdłużej będzie przeskakiwać fale..  

7. Żabka 

 Dwie osoby kręcą skakanką, jedna przeskakuje ją jak żabka. 

 Utrudnieniem jest to, że żabka skacze z przysiadu do przysiadu. 

 W wygranej liczy się większa ilość skoków. 

8. Linia parzy 

 Dwie osoby trzymają skakankę (linę) i naprężają ją. 

 Reszta uczestników przechodzi pod nią w dowolny sposób, np. wyginając się 

w tył. 

 Jeśli dana osoba przejdzie pod skakanką bez jej dotknięcia przechodzi do ko-

lejnej rundy. 



 Osoby trzymające skakankę stopniową ją obniżają. 

 Kto skusi, odpada. 

 Wygrywa osoba, która najdłużej utrzyma się bez skuchy (bez dotknięcia żadną 

częścią ciała skakanki). 

Klasy  Zalety gry w klasy to przede 

wszystkim ćwiczenie skoczności, celności, 

refleksu, równowagi, znajomości cyfr oraz 

nauka współzawodnictwa i radzenia sobie    

z przegraną. 

 

Jak grać w klasy? 
Na ziemi rysujemy diagram (diagramów       

i możliwości jest całe mnóstwo, właściwie 

ogranicza nas tylko wyobraźnia). Każde pole to jedna klasa. Skaczemy po kolei       

od 1 do 9, lub możemy wyrywkowo. Przed przystąpieniem do skakania, musimy     

na klasę coś rzucić, najlepiej kamyk lub monetę. To, co rzucimy nie może dotknąć 

linii klasy lub wypaść poza. Jeżeli niestety tak się stanie, jest to "skucha"  i 

rzucającemu przepada kolejka. Wygrywa osoba, która jako pierwsza przeskoczy 

wszystkie klasy. 

 

Chłopek 
 

Grający wrzuca kamyk na pole z cyfrą 1, jeżeli mu się uda 

- kamyk nie dotnie linii, ani nie wypadnie, skacze dalej.  

Na pola 4 i 5 oraz 7 i 8 należy wskoczyć obunóż. Kiedy 

grającemu uda się przeskoczyć wszystkie klasy, odwraca 

się o 180 stopni i skacze od końca.  

 

Pizza 

 

 

 

Zaczynamy od pola    

z numerem 1. Grający 

przeskakują w pierwszą stronę na lewej nodze, 

w drugą stronę na prawej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-NwjQDz6Yb6I/WP-aHowFnCI/AAAAAAAABs8/8iY66A9RkeI-MrZyjPJM7l-fNVbxb889QCLcB/s1600/klasy+1.PNG
https://2.bp.blogspot.com/-GYL5-ixTPD4/WP-c0cI770I/AAAAAAAABtQ/O53BhEwL0LkhsAyAHwKeRbosr_v3N2ikACLcB/s1600/klasy+2.PNG


Magiczna kula 

 

W tym wariancie uczestnicy skaczą na każdą klasę  

obunóż.  

 

 

Szafa  

 

Tutaj z kolei na pola 1, 2, 

3, 6 grający wskakują na 

jednej nodze, na pola 4 i 5, 

7 i  8 na  dwóch. 

 

 

 

Niebo i piekło 

 

 

Gra rozpoczyna się 

wrzuceniem kamyka 

na odpowiednią klasę. Na pole 1 należy wskoczyć 

na jednej nodze, na pola 2 i 3, 4 i 5, 6 i 7 obunóż. 

Celem grających jest dostanie się do nieba. Jeżeli 

kamyk wpadnie do piekła, siadają i nie mogą więcej 

grać, kibicują pozostałym na placu boju. Wygrywa 

ten, komu uda dostać się do nieba. 

 

 

 

 

Czekoladki 

Grający ustalają swoje symbole, 

którymi będą oznaczać pola. 

Uczestnicy rzucają kamyk            

na dowolne pole, skaczą do niego 

na jednej nodze, a pole na które 

kamyk upadł oznaczają swoim 

symbolem. Żeby dostać się          

na swoje pole, trzeba przeskoczyć 

wszystkie kostki przed nim,       

zaczynając od lewego dolnego  

pola. Zawodnicy nie mogą skakać po polach oznaczonych symbolami przeciwników.  

https://3.bp.blogspot.com/-_AfxILEPC6U/WP-c0SPSX-I/AAAAAAAABtM/6tb8AduMDB4d1BqdpX7nSPWw5q_xArm3QCLcB/s1600/klasy+3.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-ehhfTpg0OxE/WP-c0QDBKjI/AAAAAAAABtI/i9vrgj7mDZErLwCLfyS5eIPFq0_bS7j8ACLcB/s1600/klasy+4.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-Xead14lkyu0/WP-c032xJJI/AAAAAAAABtg/_RT8nDT8iqU52IpHRwBilDrBOVSS3qlxgCEw/s1600/klasy+6.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-kmp7KPJxzso/WP-c1CbOTYI/AAAAAAAABtg/cW88C_XuBboxC346cPamsvqMrODzecB-gCEw/s1600/klasy+7.PNG


 

Ślimak 

 

W tej wersji zasady są takie jak w zwy-

kłych klasach.  

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnej, pola na muszli ślimaka muszą 

być puste. Grający rzucają kamyk na kolejne 

klasy, a jeżeli uda im się przeskoczyć całą 

trasę, na dowolnym polu rysują pierwszą lite-

rą swojego imienia. Wówczas, w kolejnej 

rundzie mogą na tym polu odpocząć. Inne 

osoby muszą to pole przeskoczyć. Gra kończy 

się, kiedy cała muszla zostanie zapełniona inicjałami. 

 

 

 

Kółko i fajerka -  Potrzebne duże ko-

ło drewniane o średnicy nawet do 90 

cm i patyk do jego popychania. Sztuka 

polega na umiejętności takiego ude-

rzania koła patykiem, aby toczyło się 

w wybranym kierunku i z odpowiednią 

prędkością. W kółko można się bawić 

pojedynczo lub grupowo. To zabawa eleganc-

ka, pełna gracji i szczególnie widowiskowa w 

parkowych alejkach. Zupełnie odmienny cha-

rakter ma Fajerka. Uważana za zabawę łobu-

ziaków. Oprócz fajerki potrzebny jest pogrze-

bacz, który pełni funkcję prowadnicy. Dobra 

fajerka to skarb pilnie strzeżony. Należy popy-

chać przed sobą fajerkę za pomocą pogrzeba-

cza, im szybciej i bardziej krętą drogą, tym le-

piej.. Tylko skąd teraz wziąć fajerkę? (pogrze-

bacz by się znalazł wśród akcesoriów kominkowych). Dziś można zastąpić kółko 

lub fajerkę ... hula - hop 

  

https://3.bp.blogspot.com/-3Ph5oyIhv7E/WP-c0zqwb3I/AAAAAAAABtg/4RBLZOt9eOUY0jYOYNys2RM_v7E9YnPLgCEw/s1600/klasy+5.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-hSLg0OU3yrQ/WP-hjgjgwwI/AAAAAAAABto/9HBGW3L2c8QQdor6dgX1CD81MXWOwjKtQCLcB/s1600/klasy+8.PNG


 

Guma do skakania - Jak wiele innych rzeczy  ma swoje pochodzenie w Chinach. 

"Chinese Jump Rope" to popularny chiński sport mający już ponad 1000 lat, którego 

początki sięgają wczesnej dynastii Tang. Wówczas "chiński sznur do skakania" był 

nazywany "skaczącymi pasami", w które grano raz na rok (według kalendarza 

księżycowego) 15 dnia 8 miesiąca. W dynastii Song, "gumę" nazywano "skaczącym 

sznurem", a w dynastii Ming "skaczącym białym sznurem", z kolei w dynastii Qing 

nosiła miano "latającego sznura". W Chinach gra w gumę spopularyzowała się        

po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej na początku XX wieku, skąd zawitała       

do wielu krajów, m.in. do Polski. 

Nie zawsze trzeba skakać "normalnie". Kiedy bardzo dobrze opanujesz zwyczajne 

skakanie przez gumę, możesz skakać tyłem, bokiem, bardzo szybko, bardzo wolno, 

podwójnie... Zależy co Ci podpowie wyobraźnia. 

 

 

                                                                                                              

                        Gumowe kształty  

 

 

 

 

 

 

Kapsle - Zwane także wyścigiem pokoju. Kapsle 

przemieszcza się pstryknięciami  po torze 

narysowanym kredą        

lub patykiem, a im dłuższy           

i bardziej skomplikowany 

tor, tym lepsza zabawa.   

No i ma się rozumieć, że 

kapsel nie może wyskoczyć 

poza linię.  

Podobają się Wam te zabawy? Zapytajcie Dorosłych, w co bawili się, grali          

w dzieciństwie. Piotruś, okręty, podchody, palant, komórki do wynajęcia... 

Obejrzyjcie stare zdjęcia, filmy dla dzieci. Czytajcie książki przygodowe... 

Cieszcie się dzieciństwem! 

https://www.dzieckiembadz.pl/         

https://ronja.pl/15-zabaw-z-czasow-prl/ 

https://slideplayer.pl/slide/9239824  

https://www.dzieckiembadz.pl/
https://ronja.pl/15-zabaw-z-czasow-prl/
https://slideplayer.pl/slide/9239824

