
Propozycje 

gier i zabaw z dawnych lat 

 

 

 

1. 

Anse kabanse flore 

 

Uczestnicy tworzą koło. Każde dziecko rozkłada ręce spodem do 

góry. Prawą dłoń kładzie się na wierzchu dłoni sąsiada              z 

prawej strony, a lewą pod dłonią sąsiada z lewej strony.               

W rytm piosenki „Anse kabanse flore, 

       O ma de, o ma de, 

       O ma deo, deo, riki-tiki, 

       Deo, deo, riki-tiki, 

       Raz, dwa, trzy. 

sąsiad z prawej strony uderza prawą dłonią w prawą dłoń osoby 

obok, która w ten sam sposób oddaje uderzenie następnej osobie, 

a ta kolejnej … . Kiedy wyliczanka dochodzi do „trzy”, trzeba 

szybko zabrać dłoń, aby w tym momencie nie zostać w nią 

uderzonym. Kto nie zdąży, odpada, a koło robi się coraz 

mniejsze. Wygrywa osoba, która wytrwa w zabawie najdłużej. 

 

 

2. 



Kot i mysz 

Z grupy zostają wytypowane mysz i kot. Pozostałe dzieci ustawiają 

się w kole. Kot ma złapać mysz. Na początku zabawy mysz znajduje 

się wewnątrz koła, a kot na zewnątrz. Kot może się dostać do środka 

koła tylko jedną ustaloną przerwą. Myszka jest przepuszczana w 

każdym miejscu koła (dzieci unoszą ręce i wpuszczają myszkę, gdy 

kot jest blisko). 
 

Gdy kot goni myszkę, dzieci w kole śpiewają: 

W stodole myszka, w stodole. 

Wygląda dziurką na pole. 

Do dziury, myszko, do dziury, 

Bo tam cię złapie kot bury. 
 

A jak cię złapie kot bury, 

To cię obedrze ze skóry, 

Nieładny kotek, nieładny. 

Nie złapał myszki, ni żadnej. 
 

 

 

Gdy piosenka się skończy, a kot nie złapie myszy… dzieci krzyczą: 

Uciekaj, myszko!       Już, już kot blisko!       Do środka, myszko! 

Gdy kot złapie myszkę, dzieci śpiewają: Wlazł kotek na płotek  

             i mruga. Ładna to    

        piosneczka, niedługa. 

                  Niedługa, niekrótka,  

             lecz w sam raz. A ty mi, 

        koteczku, buzi dasz. 

Zostają wybrane nowy kot i mysz. Zabawa trwa dalej. 



3. 

Moja Ulijanko 

 

 

Dzieci tworzą koło. Z grupy wytypowana zostaje Ulijanka. 

Staje w środku koła i ma wykonywać kolejno wyśpiewywane 

przez uczestników czynności. Pozostałe dzieci śpiewają: 

     Moja Ulijanko, 

          Klęknij na kolanko, 

           Podeprzyj se boczki, 

     Chwyć się za 

   warkoczki! 

     Umyj się, 

      Uczesz się, 

      Ubierz się, 

         Kogo chcesz, 

      Tego bierz! 

 

 

Na koniec wybiera dziecko, które zajmuje jej miejsce i zabawa 

zaczyna się od nowa. 

 

 

 

 

 



4. 

Piłka parzy! 

 

Uczestnicy ustawiają się w kole. Z grupy wytypowana zostaje 

osoba, która staje w środku i rzuca piłkę do kolejnych dzieci. 

Nagle osoba w środku woła: 

 

 

Piłka parzy!!! 
 

 

 

Jeśli ten, do kogo została rzucona piłka, złapie ją, odpada             

z zabawy. Jeśli w porę się zorientuje i nie złapie piłki, zajmuje 

miejsce w środku koła i zabawa toczy się dalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

Baba-Jaga patrzy 

 

 

Z grupy wytypowana zostaje osoba, która będzie Babą-Jagą. Baba-

Jaga ustawia się przy ścianie, murku, drzewie. Pozostali uczestnicy 

stoją w grupie, w możliwie jak największym od niej oddaleniu. 

Baba-Jaga odwraca się tyłem i mówi:                                 

 

 

     Raz, dwa, trzy, 

     Baba-Jaga patrzy! 
 

 

W tym czasie uczestnicy zbliżają się do niej. Gdy Baba-Jaga 

wypowie swoje słowa, natychmiast się odwraca … a dzieci muszą się 

zatrzymać i zastygnąć w bezruchu. 

Baba-Jaga sprawdza, czy nikt ani nie drgnie. Jeśli ktoś się poruszy, 

wraca do punktu wyjścia. 

Baba-Jaga się odwraca i recytuje, a reszta ponownie biegnie w jej 

stronę. Wygrywa ten, kto najszybciej dotrze do Baby-Jagi. 

 

 

 

 

 



 

6. 

Cztery kąty, a piec piąty 

 

 

 

W grze uczestniczy pięć osób. Z grupy wytypowana zostaje ta, 

która będzie piecem. Pozostała czwórka ustawia się w czterech 

kątach pomieszczenia lub narysowanego na ziemi kwadratu. 

Piec staje na środku. Dzieci wołają:                         

 

 

 

Cztery kąty, 

A piec piąty! 
 

 

 

Na to zawołanie zawodnicy stojący w kątach zamieniają się 

między sobą miejscami. 

Piec stara się zająć jedno z miejsc. Jeśli się mu uda, osoba, której 

miejsce zajął, zostaje nowym piecem. 


