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 Jak dawniej bawiły się dzieci? Jak spędzały czas?                   
Jak organizowały sobie przestrzeń do zabawy?                              
Takie pytania warto zadać sobie, kiedy patrzymy na bogate 
wystawy sklepów z certyfikowanymi zabawkami. Przed nami 
staje ogromny wybór klocków, gier, pojazdów, pluszaków, lalek, 
piłek, mini placów zabaw. 

   A nasi dziadkowie nie znali tego, a nasi pradziadkowie, nie 
widzieli telewizora, komputera, smartfona, nie w każdym domu 
była książka dla dzieci.                                                                     
A przecież dzieci jakoś organizowały sobie spotkania towarzyskie
na podwórku, na łące, na polu, w lesie, w sadzie….                      
Okazuje się, że umiały urozmaicić zabawę. Znały mnóstwo 
zabaw, gier, piosenek, wyliczanek. Nie miały typowych zabawek, 
ale bogata wyobraźnia podpowiadała, co można wykorzystać, 
aby zabawa była nieprzeciętna i udana. Ważna była atmosfera, 
śmiech, ruch, pomysłowość, śpiew – to wszystko dawało poczucie
wspólnoty, radości z bycia razem. 

Oto kilka przykładów zabaw dla kilku osób, ale też dla dwóch czy
trzech. Każdy zespół, duży, czy mały mógł się dobrze bawić. 
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Zabawa z fajerką. 

To chyba najstarsza zabawa znana jeszcze w czasach zaborów.    
Na pogrzebacz (specjalny haczyk do czyszczenia w piecu) 
zakładało się fajerkę (krążek z kuchni węglowej), i prowadziło 
się ją po ziemi tak, by się obracała, ale nie spadła z pogrzebacza. 
Wygrywał ten, kto dalej „dojechał” z fajerką. 

Bańki mydlane

To równie stara zabawa szczególnie na lato, stosowana na 
powietrzu. W naczyniu rozrabiało się płyn (gęste”mydlowiny”, 
albo płyn do mycia naczyń). Przygotowywało się dwa patyki 
połączone sznurkiem. Taką konstrukcję zanurzało się w płynie i 
szybko unosiło w powietrze. Piękne, mieniące się kolorami bańki
latały nad głowami do góry. Często stawiano zakłady, czyja 
bańka poleci wyżej. 

Bańki w pomieszczeniu: roztwór wystarczyło przygotować w 
małym naczyniu. Zanurzyć w nim żytnią słomkę, naciągnąć 
odrobinę płynu, a następnie lekko wydmuchać powietrze.     
Maleńkie przezroczyste kulki unosiły się nad domowymi 
sprzętami, dawały dużo radości nie tylko dzieciom. 
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Chłop (klasy)  

Ta zabawa polega na tym że, trzeba narysować na chodniku 
kwadraty a w środku nich liczby od 1 do 10. Gdy już narysuje się
„planszę” bierze się kamyk i rzuca go. Gdy spadnie na daną 
liczbę trzeba na jednej nodze dotrzeć do kamyka, podnieść go      
i wrócić na start.

Zabawa bardzo popularna w XX wieku. Kwadraty rysowane były
z jednakowym powodzeniem kredą lub cegłą na cemencie, albo 
patykiem na ubitej ziemi. 

Chowany 

Gra w chowanego polega tym że, jedna osoba z grupy zakrywa 
oczy i liczy do np. do 20, reszta musi w tym czasie się schować. 
Gdy szukający skończy liczyć, musi obowiązkowo powiedzieć 
wyliczankę :

„pałka, zapałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje”.

 Po tej czynności musi głośno krzyknąć „szukam!”.         
Pierwsza znaleziona osoba szuka w następnej rundzie. Gra toczy 
się dopóki szukający nie znajdzie wszystkich osób.                
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Berek

Gra berek polega na tym, że jedna osoba z grupy będzie berkiem,
czyli osobą, która będzie goniła pozostałych graczy. Kiedy berek 
dotknie jednego z graczy, wtedy dotknięta osoba jest berkiem. 
Gra może toczyć się bez końca. 

Guma

Guma to jedna z najprostszych i jednocześnie niesamowicie 
angażujących zabaw, które zajmowały naszych rodziców i nas   
w dzieciństwie.

Do gry w gumę wystarczy guma do skakania i trochę przestrzeni.
Gdy już mamy gumę, przeskakujemy obunóż z jednej strony 
gumy na drugą. Wskakujemy pomiędzy gumy i wyskakujemy po 
drugiej stronie. Wskakujemy z jedną nogą pozostawioną na 
zewnątrz a drugą do środka i przeskakujemy dalej, by następnie 
pierwsza noga znajdowała się pomiędzy gumami, a druga po 
drugiej stronie na zewnątrz. Naskakujemy jednocześnie jedną 
stopą na jedną gumę, drugą na drugą po czym zmieniamy nogi, 
podskakując (licząc do trzech). 5 razy przeskakujemy między 
gumami, by za każdym razem mieć jedną gumę po między 
gumami. Zaczepiamy stopą za gumę i przeskakujemy tą nogą na 
drugą stronę poza drugą gumę. 7 razy zmieniamy stopę w tej 
pozycji, za każdym razem wykorzystując do tego jeden skok. 

Jak widać gra w gumę jest bardzo angażująca ruchowo. Nie 
jedna dorosła osoba nie jest w stanie do końca wykonać 
wszystkich figur.

Kiedyś nie było dostępnych „gum do gry”. Należało więc kupić   
w pasmanterii 3 metry gumki i związać potrzebną pętlę do 
skakania. 
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Ciu ciu babka 

„Ciu ciu babka” : jedna z osób zostawała ciu ciu babką, wtedy 
reszta osób zakrywa jej oczy szalikiem lub chustą i mówi : „Ciu 
ciu babko, na czym stoisz?” Ciu ciu babka odpowiadała : „Na 
beczce”. Gracze pytali: ,,A co w beczce jest?”. Następnie ciu ciu 
babka mówiła: „Kwas”, gracze pod koniec krzyczeli:                    
„ A więc goń nas!”                                                                        
Po wyliczance ciu ciu babka chodziła „na ślepo”, a kogo 
dotknęła zamieniał się w ciu ciu babkę.  

Podchody 

To rodzaj prostej gry terenowej dla dzieci i młodzieży, często 
organizowanej na obozach harcerskich. W najmniej złożonej 
postaci polega na tym że jedna grupa ucieka, zostawiając po 
drodze strzałki, ślady i zadania (listy), do rozwiązania a druga 
grupa musi ją złapać, ale aby to się powiodło, musi wykonać 
wskazane zadania. 

Podchody, to zabawa znana na początku XX wieku. 

Hacele 

Hacele to stara przedwojenna gra, ponownie stała się bardzo 
popularna w latach 80. XX wieku. 

Gra polega na podrzucaniu rozłożonych na dłoni haceli (częściej
kamyków lub kości do gry) i łapaniu ich na wiele wymyślonych 
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sposobów. Minimalna liczba graczy: 2 maksymalna: bez 
ograniczeń. Potrzebujemy: 5 kamyków, kości lub oryginalnych 

haceli. Runda składa się z ośmiu etapów, które wykonuje jeden 
gracz, aż do skuchy. Potem rozrzucamy hacele i wybieramy 
jeden i zaczynamy grać. Podrzucamy ten wybrany i w tym czasie 
zbieramy z podłogi jeden hacel i łapiemy ten podrzucony ( w 
dłoni mając ten zebrany z podłogi). Jak złapaliśmy w dłoni 
mamy dwa hacele. Odkładamy ten zebrany z podłogi na bok i 
powtarzamy zabawę z pozostałymi, które leżą na podłodze.

Wyliczanki

Ta zabawa polega na tym, że jedna osoba mówi wyliczankę np, 

„Ene due rike fake, torba borba ósme samke, eus deus kosmateus i 
morele baks”,

 pokazując przy tym palcem na pozostałych graczy. Stosowano ją
zazwyczaj na początku zabawy, kiedy trzeba było wyznaczyć 
osobę rozpoczynającą. Wyliczanki stosowane były też kiedy 
trzeba było kogoś wyeliminować z gry. 

Ciepło – Zimno 

To dobra zabawa kiedy na dworze padał deszcz albo był wielki 
mróz. Wystarczy dwójka osób. Jedna chowa jakiś ustalony 
przedmiot, np. pudełeczko, lustereczko itp. - druga osoba szuka. 
Kiedy szukający zbliża się do poszukiwanego przedmiotu, ten kto
schował, mówi „ciepło, ciepło”, „gorąco”. Kiedy szukający się 
oddala, wtedy słyszy „zimno, zimno”, „mróz”. 
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                         PIOSENKI ŚPIEWANE W KOLE

Popularne piosenki przy których bawiły się 
wszystkie dzieci, rówieśnicy naszych dziadków, 
znają też młodsze pokolenia, były one śpiewane   
w przedszkolu, w szkole albo na podwórku 
podczas zabaw w kole, np. 

Baloniku mój malutki,
 Rośnij duży, okrąglutki
 Balon rośnie, że aż strach,
 Przebrał miarę - no i trach!…

albo 

„ mało nas, mało nas do pieczenia chleba
tylko nam, tylko nam, 
ciebie tu potrzeba...”

                                            lub
  „rolnik na dolinie,

hejże, hejże, hejże ha, 
rolnik bierze żonę

hejże, hejże, hejże ha, 
żona bierze dziecko

hejże, hejże, hejże ha,
dziecko bierze nianię …..    „

                                        
 lub 
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„stoi różyczka w czerwonym wieńcu, 
my się kłaniamy jako książeńciu,

Hej, różyczko, dobrze wiesz, 
kogo kochasz, tego bierz” 

   Kółko graniaste

Żeby zacząć grę, dzieci wraz z wychowawcą 
chwytają się za ręce i posuwają po obwodzie tak 
utworzonego okręgu w jednym kierunku, 
śpiewają: ,,Kółko graniaste, czterokanciaste, 
kółko nam się połamało, 4 grosze kosztowało, a 
my wszyscy bęc!”. Przy ostatnim wersie uczestnicy
wywracają się w wymyślony sposób, starając się 
jednak nie przerwać kręgu.

Inną piosenką śpiewaną w kole i jednocześnie 
zabawą ruchową była Karuzela: 

„Chłopcy, dziewczęta, dalej, spieszmy się,                         
karuzela czeka, wzywa nas z daleka,                                 
Starsi już poszli, młodsi jeszcze nie.                                   
Więc, hop sa – sa, jak ona szybko mknie,                          
Więc dalej, dalej, do zabawy spieszmy się!.. „ 
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WYLICZANKI   

Ta zabawa polega na tym, że jedna osoba mówi wyliczankę np, 
„Ene due rike fake, torba borba ósme samke, eus deus 
kosmateus i morele baks”,

 pokazując przy tym palcem na pozostałych graczy.        
Stosowano ją zazwyczaj na początku zabawy, kiedy trzeba było 
wyznaczyć osobę rozpoczynającą. Wyliczanki pomagały też kiedy
trzeba było kogoś wyeliminować z gry. 

Potrzeba dokonania spisu wyliczanek tworzonych przez dzieci,
stosowanych i chronionych przez nie, pojawiła się w 1888 
roku, a ogłosiło ją czasopismo „Wisła”, ukazujące się w 
dawnej Polsce. 

Dwa aniołki w niebie
piszą list do siebie
piszą , piszą i rachują
ile kredek po-trze-bu-ją.

                                    
                                        Ene due rabe-
                                      zjadł Mateusz żabę,
                                       żaba Mateusza,
                                      w brzuchu jej się rusza.

Beksa-lala pojechała do szpitala,
 a w szpitalu było mokro,

 wyrzucili ją za okno,
 a to okno było duże,

 wyleciała na podwórze,
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 na podwórzu były dzieci,
wywaliły ją do śmieci!

"Ene-due rike fake,
 torba borba ósme smake,
 deus deus kosmatetus
 i morele biks-baks-boks"

 Pan Sobieski miał trzy pieski,
czerwony, zielony, niebieski.

Raz, dwa, trzy,
po te pieski idziesz ty.

Na ulicy Reja złapano złodzieja
a ten złodziej był czarodziej

i powiedział tak:
raz, dwa, trzy, odchodź ty!

Sęk, pęk, balon pękł,
A z balona wyszła wrona
Bardzo mądra i uczona.

Jak jej dasz na imię?

Raz, dwa, trzy, cztery,
nasza mama robi sery,

tata strzela z broni,
a ostatni goni.

Lata ptaszek po ulicy,
Szuka sobie ziarn pszenicy,

A ja sobie stoję w kole
I wybieram kogo wolę.

Osoba wyliczająca mocno akcentuje co drugą sylabę, czyli 
pierwszą, trzecią, piątą … . Wyliczanki często naśladują różne 
dźwięki: zwierząt, instrumentów muzycznych, zjawisk przyrody. 
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   Tra ta ta ta młotek, wata
Tra ta ta ta twoja strata .  

Ciekawostką jest fakt, że dzieci innych narodowości miały swoje 
wyliczanki. Dawna Polska była krajem wielu narodów, a więc 
różnych kultur i tradycji.    Dzieci  żydowskie (entele pentele), 
litewskie, ukraińskie, niemieckie (ene dene) oraz cygańskie też 
miały swoje zabawy i towarzyszące im wyliczanki, liczenia, 
wybieranki. 
Oto przykładowe cygańskie liczenie: 
 

  jednora
drugora
trójcom

czworcom
pędzium
nędzium
sechman
łechman
diworum

diksum   na kogo wypadnie, uciekaj za płot! 

Polska wyliczanka licząca, przy zabawach w berka.: 

Raz, dwa, trzy, cztery,
nasza mama robi sery
Tata strzela z broni,

a ostatni goni . 
   

    Albo: 

Raz, dwa, trzy, cztery
maszerują oficery,
a za nimi oficerki

powpadali do butelki   (pogubiły pantofelki). 
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  Inne: 

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
mama daje jeść,

Tata daje pić,
a ty sobie idź!   

         
 Inne, świadczą o tym, że zabawy trwały cały rok, a w każdej 
sytuacji dobrze było rozpocząć stosowną wyliczanką. 

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,
słońce, gwiazdy, wiosna, jesień. 

Wyliczanki -  bardzo proste rymowanki, czasem złożone z 
kompozycji wyrazów absurdalnych, miały magiczne znaczenie 
dla biorących udział w zabawie. Tworzyły je dzieci i one też 
strzegły ich oryginalności.                                                              
Ciekawostką jest fakt ponadczasowej popularności wyliczanek. 
Są one swego rodzaju pomostem między pokoleniami. 
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ZABAWY ZIMOWE

   Zima nie była czasem uśpionym. Dzieci chętnie spędzały czas 
na powietrzu. I bez względu na pogodę, umiały zorganizować 
sobie zajęcie. Dawne zimy były zazwyczaj śnieżne, należało więc 
wykorzystać do zabawy zasoby śniegu.
 
 Chłopcy najczęściej budowali fortece, potrzebne do zabawy        
w wojnę. Znana była też budowa iglo, czasem nawet było ono 
wzmocnione taflami lodu wyjętego z korytka dla kur czy dla 
innych zwierząt gospodarskich. To było ekstra iglo.               

Chłopcy budowali też tunele, w zaspach śniegowych drążyli 
„tajne”  przejścia. Czasem zapraszali na spacer takim tunelem 
koleżanki, kiedy chcieli pochwalić się swoją pomysłowością.        

Wspólnie chłopcy i dziewczęta robili bałwana. Jak tylko spadł 
świeży śnieg, dzieci toczyły duże kule śniegowe, organizowały 
stary garnek, który służył za kapelusz dla bałwana i zdartą 
miotłę do ręki tego jegomościa. Często jeszcze dekorowały go 
noskiem z marchewki, a nawet robiły mu rumieńce z buraka.   

Najbardziej popularne było rzucanie śnieżkami. Odbywało się ono 
zaraz po wyjściu ze szkoły. Głośna i kolorowa gromada 
obsypywała się śniegiem już pod samymi drzwiami szkoły. 
Śniegowe kulki latały we wszystkie strony. Dorosłym też znana 
była ta zabawa. 

 na saneczki, na saneczki,
chłopcy i dzieweczki 
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To znane zawołanie, kiedy dzieci z sąsiedztwa zbierały się na 
sanki. W każdym domu były sanki, drewniane albo na metalowej 
konstrukcji. Popularne były też worki wypchane sianem – 
bezpieczne i niezawodne, gwarantowały długi ślizg. Konieczna 
była do tej zabawy odpowiednia górka. Jeśli tylko taka była w 
okolicy, to zabawa trwała od rana do wieczora.  Często  
wyznaczane były tory saneczkowe, budowano nawet skocznie – 
wszystko po to, by ciekawiej się jeździło i by dalej pojechać.          
Ci, którzy mieli narty mogli też korzystać z górki. Nie każdy mógł 
mieć prawdziwe narty, ale to nie problem. Rodzice umieli zrobić 
dobre narty z odpowiednich desek. Brawo dla pomysłowości 
tatusiów !                                                                                          
Kto mieszkał w pobliżu jakiejś sadzawki, stawu, niewielkiej 
rzeczki lub innego rozlewiska, mógł jeździć na łyżwach.                  
Dzieci lubiły takie zabawy, wykonywały pewne akrobacje, a 
nawet wyścigi łyżwiarskie.                                                               
Młodsze dzieci, ale nie tylko, robiły orły na śniegu. Kładły się na 
ładnej śnieżnej przestrzeni, rozkładały ręce i odbijały na śniegu 
kształt orła. Później była oczywiście ocena, czyj orzeł ładniejszy. 
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

dla
BABCI i MAMY HANI i KAZIKA STATECZNYCH

oraz
RODZINY PATRYCJI MAŁECKIEJ

                              i                                  
 RODZINY WIKTORII GĘBKI

                                                                                                            

        za udostępnienie materiałów i wspomnień
o swoich zabawach z dzieciństwa.                   
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