
klasy 1-3 opis w jednym zdaniu klasy 4-8 opis w jednym zdaniu

kto to zrobił
gra karciana, gdzie liczy się refleks i pamięć, w 

empiku koszt ok. 30zł
kto to zrobił

gra karciana, gdzie liczy się refleks i pamięć, w 

empiku koszt ok. 30zł

DIXIT

chyba juz kultowa gra, koncentrująca się na 

emocjach, metaforach, frezeologizmach, 

skojarzeniach... Sposobów na wykorzystanie 

kart jest mnóstwo. Świetna, rodzinna zabawa

DIXIT

chyba juz kultowa gra, koncentrująca się na 

emocjach, metaforach, frezeologizmach, 

skojarzeniach... Sposobów na wykorzystanie 

kart jest mnóstwo. Świetna, rodzinna zabawa

uga buga

polega na zapamiętywaniu krótkich słów, sylab, 

gestów. Gracze powoli wydłużają listę do 

powtórzenia. Empik ok. 30zł

uga buga

polega na zapamiętywaniu krótkich słów, sylab, 

gestów. Gracze powoli wydłużają listę do 

powtórzenia. Empik ok. 30zł

duble
refleks, szybkie wyłapywanie elementów 

wspólnych. Współzawodnictwo
dooble

refleks, szybkie wyłapywanie elementów 

wspólnych. Współzawodnictwo

uno
kosztuje ok. 20zł. karcianka wymagająca trochę 

koncentracji, trochę umiejętności przegrywania
uno

kosztuje ok. 20zł. karcianka wymagająca trochę 

koncentracji, trochę umiejętności przegrywania

jenga układanie kloców jenga układanie kloców

mistakos
podobne do jęgi, ale ściąganie krzesełek ze 

stosu
mistakos

podobne do jęgi, ale ściąganie krzesełek ze 

stosu



wąsy

ma dwojakie zastosowanie. Możemy trzymać 

wąsy robiąc z ust "dziubek" albo nawlekać 

wąsy bez dotykania ich. Gra z zastosowaniem 

logopedycznym.

pytaki gra integrująca rodzinę

jungle speed
gra na sposrzegawczość. Wymaga szybkiego 

dopasowania elementów i zdobycia totemu.
jungle speed

gra na sposrzegawczość. Wymaga szybkiego 

dopasowania elementów i zdobycia totemu.

labirynt

gra ćwicząca kierunki i orientację przestrzenną. 

Dowolna liczba graczy, bardzo emocjonująca. 

Ćwicząca umiejetnośc przegrywania

patchwork
gra planszowa, logiczna, wymagająca liczenia w 

myślach, koncentracji

Góra uczuć gra terapeutyczna labirynt

gra ćwicząca kierunki i orientację przestrzenną. 

Dowolna liczba graczy, bardzo emocjonująca. 

Ćwicząca umiejetnośc przegrywania

statki gra na emocjach gra rozwijająca inteligencję emocjonalną

państwa miasta ale z dostosowaniem. Np. warszywa, owoce, imiona, rzeczy..."Kalejdoskop emocji dla młodzieży"
gra uczucąca rozpoznawanie, nazywanie i 

przeżywanie emocji

bingo Domek

Mistakos koncentracja uwagi, precyzja ruchów Scrabble gra w układanie słów

statki

państwa miasta

bingo

mistakos koncentracja uwagi, precyzja ruchów 

zrobienie kulet kusujacych do kąpieliinstrukcja na YT


