
Wspólne zabawy na teraz i nie tylko 

Gra w kapsle „Wyścigi”  

Kolejną zabawą, którą chcemy wam zaproponować aby oderwać się od 

komputera, telefonu, telewizji i miło, ciekawie spędzić czas jest GRA W 

KAPSLE. To popularna zabawa podwórkowa z dzieciństwa naszego i 

naszych rodziców, najczęściej ojców. My ją chcemy Wam przedstawić, 

trochę zmodyfikować i zaproponować jako formę aktywności dla całej 

rodziny. 

Pamiętam jak latem na podwórku kibicowałam bratu grającemu z 

kolegami w kapsle. Odmian gry w kapsle jest kilka, ale ja chcę przedstawić Wam WYŚCIGI.  

W latach 80-tych popularny był tzw. Wyścig Pokoju, czyli wyścig na kapsle naśladujący transmitowane 

w telewizji zawody kolarskie. Gracze jako kolarzy wykorzystywali kapsle po oranżadzie obciążone 

plasteliną lub woskiem. W ich środek wkładali, naklejali wyciętą z atlasów flagę danego państwa 

(niszczenia książek nie polecamy ) lub rysowali taką flagę na gumie wyściełającej kapsel. Później 

patykiem rysowali, bądź drążyli i uklepywali na piasku trasę. Zaznaczali punkt startowy i metę, czasem 

przeszkody i grali. Kapsle przesuwali poprzez ich pstryknięcie. Kapsel, który wypadł za trasę wracał na 

start, wyznaczony początek któregoś z etapów, jeżeli takie były, bądź na miejsce przed nieudanym 

pstryknięciem. Każdy zawodnik miał każdorazowo od jednego do trzech pstryknięć (według ustalonych 

na początku zasad). 

Tę samą zabawę można przeprowadzić na chodniku przed domem rysując trasy kredą (ale to po 

kwarantannie). My proponujemy wersję domową zabawy angażującą wszystkich jej członków.   

Zaczynamy 

Etap I Zawodnicy 

• Poszukajcie kapsli lub plastikowych korków od butelek po napojach, tak aby każdy zawodnik miał 

po jednym i aby były mniej więcej tej samej wielkości. Gra korkami nie zmienia jej jakości. 

• Odrysujcie na kartce kształt kapsla lub korka i powstałe koło wytnijcie. 

• Wypełnijcie kapsel/korek plasteliną/ciepłym woskiem aby go obciążyć.  

 

 



 

• Naklejcie wycięte kółko z papieru na plastelinę/wosk. 

• Ozdabiajcie kapsel od wewnątrz. Narysujcie na wyciętym papierowym krążku np. flagę wybranego 

państwa, jak w „Wyścigu pokoju”, ulubiony symbol, postać (miniaturowe obrazki z ulubionymi 

modelami aut, motocykli, wizerunki sportowych idoli, postaci z bajek)… Przyklejcie go na 

plastelinę/jeszcze ciepły wosk.  

 
I zawodników macie gotowych.  

Etap II Trasa wyścigu 

• Wyznaczcie trasę przy pomocy zamontowanego do podłogi sznurka, bądź taśmą malarską (pamiętaj 

o zakrętach).  

• Wyznaczcie start, metę, granice etapów, przeszkody itp.  

 

 



 Etap III Ustalcie zasady 

• Przesuwamy kapsle pstryknięciem. 

• Ile ruchów za każdym razem ma zawodnik (1,2,czy 3). 

• Co się wydarzy, gdy kapsel wypadnie z trasy, np. powraca na linię startu, w miejsce, z którego był 

pstryknięty, na linię startową etapu, na którym jest obecnie. 

• Jakie są zasady omijania przeszkód, np. przeszkodę należy ominąć tak aby nie wypaść z trasy; na 

przeszkodzie (przyklejonej linii) trzeba stanąć, a jak ci się nie uda cofasz się. 

• Kapsel, który uderzy w kapsel innego zawodnika i go wypchnie z trasy np. powraca na linię startu, 

w miejsce, z którego był pstryknięty, na linię startową etapu, na którym jest obecnie. Kapsel 

wypchnięty stawiamy na miejsce przed jego uderzeniem i przesunięciem.  

• Wygrywa osoba, która pierwsza przekroczy linię mety. 

Etap IV Gramy 

• Ustawiamy kapsle/korki na starcie. Ustalamy kolejność zawodników, np. według kolejności 

alfabetycznej pierwszej litery imienia zawodników czyli Nas.  

• I pstrykamy!!! Gramy!!!  

 

 

 
 

Gramy na podłodze. Gra może potrwać!!! Przygotujcie wytrzymałe na przetarcie na kolanach 

spodnie, poduszki pod kolana i dobry nastrój!!! 

Życzymy dobrej zabawy, wielu przyjemnych emocji, wrażeń. 

PS 

„Wyścigi” to tylko jedna z propozycji „Gry w kapsle”. Kolejną przedstawimy w następnym artykule. 

Zapraszamy do zaglądania na stronę Poradni i zapoznania się z materiałem. 
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