
 

 

 

Wakacyjne gry i zabawy (1) 
 

Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku,  czas na zabawę i relaks. To fajny okres, kiedy 

nie trzeba się uczyć, odrabiać lekcji, chodzić do szkoły. To czas uwolnienia od nadmiernych  

obowiązków szkolnych, okres błogiego lenistwa, kiedy dzieci mają szansę, by „naładować  

akumulatory”, a nawet po prostu ponudzić się. Czasem jednak w tym okresie wakacyjnym pojawia 

się taka potrzeba, by jednak coś zrobić, jakoś fajnie spędzić czas, kiedy już jesteśmy znużeni  

„wylegiwaniem się. Nie zawsze jednak nasze pociechy mają pomysł, co można zrobić, kiedy się 

nudzimy. Czasem potrzebują naszej pomocy czy inspiracji w tym zakresie. Szczególnie dotkliwie 

jest to odczuwane, jeśli pogoda się popsuje i nie można biegać po podwórku, grać w piłkę, korzy-

stać z kąpieli czy opalać się. Dzieci czasem marudzą mówiąc rodzicom „nudzę się”, „nie mam  

co robić”. Podobnie się dzieje podczas podróżowania z dzieckiem,  rodzic może usłyszeć, że nasza 

pociecha się nudzi bądź tak bardzo nas absorbuje,  

bo nie ma co robić, że chcielibyśmy mieć chwilę  

wytchnienia w drodze. W takim czasie przydałby się ja-

kiś pomysł na prostą zabawę czy grę, która nie  

wymaga specjalnych przygotowań czy gadżetów.  

A może być też tak, że chcemy odciągnąć naszą pocie-

chę od wirtualnej rzeczywistości i chcemy spędzić  

jakoś wspólnie czas, ale nie mamy pomysłu, co wówczas 

razem możemy zrobić. Nasza propozycja wychodzi  

naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom. Proponujemy 

proste zabawy i gry, które nie wymagają specjalnego 

przygotowania, trudno dostępnych pomocy  

i materiałów, a tylko takich, które zazwyczaj mamy  

w domu. Dziś pierwsza propozycja wakacyjnej  

zabawy na pochmurny dzień, na czas podróży  

lub okres nudy – Gra w trójkąty. Jest to prosta gra  

z grupy „papier- ołówek”. Ta zabawy uczy spostrzegaw-

czości i planowania, przy okazji można trochę policzyć 

i uczyć się przewidywania ruchów przeciwnika. 
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Gra w trójkąty 
 

Do naszej zabawy potrzebujemy kartki (format A4 lub A3) i dwóch długopisów  

(np. ołówka i długopisu) lub dwóch kredek. Najlepiej, aby narzędzia pisarskie były w dwóch ko-

lorach, np. długopis/ kredka niebieska i długopis/ kredka czerwona. Jeśli nie mamy dwóch kolo-

rów, to wówczas każdy z graczy powinien posługiwać się innym wzo-

rem podczas zakreskowywania swojego pola (przykładowo jeden gracz 

może rysować kreski, a drugi - kółka).   

W zabawie biorą udział dwie osoby. Każda ma inny kolor dłu-

gopisu czy kredki lub posługuje się innym wzorkiem (kreski lub kółka). 

Przed rozpoczęciem zabawy w różnych miejscach kartki wystarczy  

narysować 21 kropek, nie powinno się ich rysować tuż obok siebie. 

Przykład jak może wyglądać kartka z narysowanymi kropkami znajduje 

się na zdjęciu obok.  

Kiedy już mamy narysowane kropki na kartce, to możemy rozpocząć naszą grę. Kropki 

stanowić będą wierzchołki tworzonych w czasie gry trójkątów. Gracze na przemian łączą ze sobą 

dwa dowolne punkty, raz robi to jeden gracz, potem drugi z grających. Każdy gracz stara się być 

tym ostatnim, który zamknie trójkąt. Wtedy zyskuje prawo do zakreskowania zdobytego przez 

siebie pola. Gracze na przemian łączą punkty, za każdym razem osoba, która jako ostatnia dorysuje 

linię tworzącą trójkąt, zakreskowuje zdobyte pole. Gra toczy się do momentu, gdy zabraknie  

w końcu kropek do połączenia i nie ma już możliwości utworzenia jakiegokolwiek trójkąta.  

Wówczas gracze oceniają, kto wygrał. Można to uczynić na dwa sposoby. Jeśli uda nam się wska-

zać, czyje pole zajmuje większą powierzchnię, to wówczas ten gracz wygrał. Jeśli mamy problemy 

z określeniem, jakiego koloru pole jest większe, to wówczas możemy policzyć zdobyte przez  

poszczególnych graczy trójkąty i wtedy wygra ten, kto ma ich więcej. Przykład zakończonej gry 

znajduje się na zdjęciu na stronie 1 niniejszego tekstu. Który gracz wygrał w naszej grze?  

Czerwony czy niebieski? Łatwo policzyć .  

 

 

Życzymy dobrej zabawy! 

                                         Opracowanie: 
Wiesława Machul  

 


