
Drodzy Uczniowie i Rodzice – czas wolny wykorzystajmy na zabawę!  

Dziś zachęcam do wspólnej zabawy wszystkich domowników    

 

Gra – Poznajmy siebie lepiej 

Instrukcja 

Potrzebujecie tylko pionków i kostki do gry. Narysujcie własną planszę. Zaznaczcie 

start i metę oraz ponumerujcie pola planszy (od 1 do 37). Na niektórych polach trzeba 

wykonać zadanie lub odpowiedzieć na pytanie (są to pola z numerkami poniższych 

zadań). Rozpoczyna ten gracz, który jako pierwszy wyrzuci sześć oczek na kostce  

                    Wygrywa pierwszy na mecie!  

                                                                                      POWODZENIA! 
 

 

1. Powiedz graczowi, który znajduje się po Twojej prawej stronie jaką cechę 

jego charakteru lubisz w nim najbardziej. 

2. Zastanów się i opowiedz pozostałym graczom jaki jest Twój najlepszy 

sposób na radzenie sobie ze stresem. Jeśli każdy z pozostałych graczy 

opowie jaki jest jego sposób, każdy z Was może przesunąć się o jedno pole 

do przodu. 

5.  Zastanów się i opowiedz pozostałym graczom co można zrobić w sytuacji, 

gdy ktoś jest smutny. Jak można go pocieszyć. 

6.  Jaki jest Twój wymarzony prezent? 



8.  Czy znasz jakiś żart? Opowiedz go. W nagrodę możesz przesunąć się o dwa                              

       pola do przodu. Jeśli nie opowiedziałeś żartu, zostajesz na swoim miejscu. 

10. Tracisz następną kolejkę. 

12. Wybierz gracza, który opowie o swoim marzeniu. Jeśli to zrobi, oboje     

      przesuwacie się o jedno pole do przodu. 

14. Zastanów się i każdemu z graczy powiedz coś miłego na jego temat.                  

      Jeśli Ci się uda, przesuń się o dwa pola do przodu. 

15. Co najbardziej lubisz jeść? Wymień 3 potrawy. 

17. Opowiedz o swoim wymarzonym miejscu na wakacje. 

19. Zrób zdziwioną minę i powiedz co w ostatnim czasie bardzo Cię          

      zaskoczyło. 

20. Opowiedz pozostałym graczom o ostatniej sytuacji, która wzbudziła                    

      w Tobie złość.  

22. Powiedz graczowi, który znajduje się po Twojej lewej stronie jaką cechę      

      jego charakteru lubisz w nim najbardziej. 

24. Jakie znasz sposoby na nudę? Wymień trzy. 

26. Gratulacje. Przesuń się o jedno pole do przodu. 

28. Opowiedz pozostałym graczom o sytuacji, która zdarzyła się niedawno                                                   

      i Cię ucieszyła.  

30. Zrób radosną minę i powiedz co w ostatnim czasie wywołało uśmiech                     

      na Twojej twarzy. 

32. Gdybyś spotkał złotą rybkę, która spełniłaby Twoje trzy życzenia,                       

      co by to było?  

33. Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Jeśli już pracujesz i wykonujesz jakiś    

      zawód, to czy chciałbyś coś zmienić i robić coś innego? 

35. Który z bohaterów książkowych lub filmowych jest Twoim ulubionym                   

      i dlaczego?  

37. Wymień 3 swoje zalety? 


