
  

Jadwiga Krzyżewska 
 

Bożonarodzeniowe granie 
 
 
Święta Bożego Narodzenia tuż-tuż. Przedszkola, szkoły i galerie są pięknie udekorowane i mimo 

pandemii czuje się świąteczną atmosferę. Wpisując się w nią, proponuję trzy świąteczne gry dla 

najmłodszych, choć równie dobrze mogą bawić się dorośli.  

Zanim jednak zaczniemy grać, zachęcam do wykonania prostych czapek Mikołaja dla wszystkich 

graczy. O tym, jak proste są te czapki, przekonały się nauczycielki uczestniczące w warsztatach 

świątecznych odbywających się w naszym Centrum 2 i 9 grudnia 2021 roku. 
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Do wykonania jednej czapki potrzebne będą tylko dwie kartki papieru formatu A4: biała i czerwona 

oraz nożyczki i klej. 

 
Przebieg pracy: 

1. Z białej kartki papieru wycinamy dwa paski, po czym sklejamy je razem tak, aby stworzyły 

obręcz pasującą do obwodu naszej głowy. 

 

2. Czerwoną kartkę zaginamy według poniższego wzoru: 
  

 
Fot. Jadwiga Krzyżewska 

 

 
 
  



  

3. Z resztek białej kartki wycinamy pompon i przyklejamy do ostatniego elementu czerwonej 
kartki. 
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4. Teraz czapkę przyklejamy do obręczy wykonanej wcześniej z białych pasków (od wewnętrznej 

strony) i gotowe! Wkładamy czapki na głowy. 
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A zanim zaczniemy grać – niespodzianka. Otóż znana nam z „eksperymentowania ze śniegiem”  
6-letnia już Hania przesyła pozdrowienia z Wioski Mikołaja w Rovaniemi w Laponii: 
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Zdjęcia wykonane przez Elfy w Oficjalnym Biurze Świętego Mikołaja oraz przez Magdalenę Romanowicz 

 

 

A teraz już zapraszam do gry. Zacznijmy od świątecznego wyrywańca. 
 
 
 

Świąteczny wyrywaniec 

 
Grafiki wykonała Renata Mikielska 

Cel gry 
Gra wprowadza w świąteczny nastrój, ćwiczy pamięć i refleks, a nade wszystko wzbudza wiele 
pozytywnych emocji i radości. 



  

Opis  
W grze może uczestniczyć 2, 3, 4 lub nawet 5 osób. Gra nie wymaga większego przygotowania, 
bowiem niezbędne pomoce wcześniej mogą przygotować same dzieci. 
Każdy gracz dostaje małe kartki papieru. Na każdej kartce oddzielnie rysuje w sposób symboliczny 
skojarzenie związane z Bożym Narodzeniem (ważne, aby każdy gracz miał tyle samo kartek i takie 
same skojarzenia). Nie ma znaczenia, jakie to będą rysunki i jakim kolorem flamastra będą 
wykonywane.  
 
Pomoce 
Potrzebujemy małych czystych kartek, flamastrów oraz  plastikowych kręgli (mogą być małe butelki 

z niewielką ilością wody). 

 
Przebieg i zasady gry 

1. Każde dziecko w grupie ma swój zestaw kart, np. po 10, na których wcześniej rysowało 

skojarzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
  

 
2. Na środku stołu stawiamy kręgiel lub butelkę z niewielką ilością wody. 

3. Gracze tasują swoje karty, po czym chowają pod stołem, tak, aby sąsiedzi nie widzieli kart 

innych graczy, a na hasło START wszyscy wykładają jednocześnie pierwszą kartę z góry. Na 

przykład: w grze bierze udział trzech graczy i wyłożyli oni następujące karty: 
 

4. Jak widać na powyższym obrazku, każda karta jest inna, wobec czego gracze z powrotem 

chowają swoje karty, po czym ponownie na hasło START wykładają kolejne karty na stół. Jeśli 

tym razem będzie inny układ kart i powtórzą się takie same obrazki, na przykład:  

 
 



  

ich właściciele rozpoczynają walkę o to, który z nich pierwszy chwyci za kręgiel. Ten, któremu to się 
uda, zabiera karty przeciwników i gra toczy się dalej, do momentu, aż któryś z graczy zbierze 
wszystkie karty. 
 
Modyfikacje 

W zależności od tematyki zajęć możemy przygotować wyrywańca literowego, matematycznego, 

wyrywańca słownego (z takim samymi wyrazami lub sylabami) lub ortograficznego. Wyrywańce 

mogą być tematyczne: jesienny, wiosenny, świąteczny itd. 

 

Uwagi warte uwagi 

Jeśli zdarzy się sytuacja, że na hasło START wyłożone zostaną wszystkie możliwe karty, np. trzy karty 

z obrazkiem choinki (w grze bierze udział 3 graczy), to gracz, który jako pierwszy złapał kręgiel, 

zabiera wszystkie karty (od wszystkich 3 graczy) i odkłada je sobie na bok, gdyż nie będą już one w 

obiegu. 

 

Grę Świąteczny wyrywaniec można obejrzeć na filmie:  

https://www.youtube.com/watch?v=E04_0sgAtEs 

 

 

 

 

 

Hurtownia bombek 
 

 
Cel gry 

Ćwiczenia orientacji przestrzennej (lewa, prawa), dodawanie i odejmowanie w zakresie pierwszej 

dziesiątki i nie tylko. 

 

Opis gry:  

Hurtownia bombek to prosta i niezwykle ciekawa gra, która może mieć zastosowanie tuż przed 

świętami Bożego Narodzenia, ale też przy okazji różnej tematyki kompleksowej. Wystarczy 

zapamiętać podstawowe zasady, a reszta to już tylko inwencja twórcza nauczycieli. Raz może być to 

hurtownia bombek, jaj czy jabłek, a innym razem, np. bitwa na śnieżki. Ważnym elementem gry jest 

tzw. moment gratyfikacji opóźnionej, czyli uczenie cierpliwości w czekaniu na swoją kolej. 

W grze można dopatrzyć się też elementów edukacji ekonomicznej, co przybliży graczy do realiów 

życia codziennego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E04_0sgAtEs


  

Pomoce 

Każdy gracz przygotowuje sobie bombki, wycinając je z kolorowego papieru (mogą być wszystkie 

tej samej wielkości, mogą też być rożnej wielkości). Ważne jest, aby każdy gracz miał po 6 bombek 

(po tyle samo). Do gry potrzebna jest kostka, w której aktywne będą: jedno oczko, dwa oczka i trzy 

oczka. 

 
Przebieg i zasady gry 
 

1. Gra przeznaczona jest dla 2, 3, 4 a nawet 5 osób. 

2. Każdy gracz jest pracownikiem hurtowni i jego zadaniem jest sprzedaż bombek. 

3. Dzieci układają przed sobą bombki, przeliczają  i sprawdzają, czy wszyscy uczestnicy mają po 

tyle samo, czyli po 6. 

4. Jeden z uczestników rozpoczyna grę – rzuca kostką tylko jeden raz i jeśli: 

 

– kostka będzie wskazywała jedno oczko – podaje „sprzedaje” graczowi siedzącemu po prawej 
jego stronie jedną tylko bombkę, 
 

  
 
– kostka będzie wskazywała dwa oczka – podaje „sprzedaje” graczowi siedzącemu po lewej jego 
stronie jedną tylko bombkę, 
 

 
 
– kostka będzie wskazywała trzy oczka – rzuca  na środek stołu tylko jedną bombkę wykrzykując 
przy tym słowo „sprzedane!” 

 

 
 

5. Kolejni gracze rzucają kostką i postępują tak, jak uczestnik rozpoczynający grę. 

6. Gra kończy się w chwili, kiedy tylko jeden z uczestników został z bombkami, czyli przegrał, 

bo nie sprzedał bombek. 

 

Uwagi warte uwagi 
Jeśli któryś z graczy pozbył się pierwszy bombek, nie znaczy że wygrał, gdyż za chwilę może 

otrzymać bombkę z lewej bądź prawej strony. 
 

W grze może uczestniczyć dwoje dzieci, lecz będzie to wersja mniej atrakcyjna. 

Zamiast hurtowni bombek może to być hurtownia fasoli, jabłek, jajek itp. 

Grę „Hurtownia bombek” można obejrzeć na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Co608chpVbI&t=124s  

https://www.youtube.com/watch?v=Co608chpVbI&t=124s


  

Choinka strojnisia 

 

                                
Fot. Jadwiga Krzyżewska 

 

Cel gry  
Wprowadzenie elementów edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości poprzez przeliczanie 
i logiczne myślenie. 

Opis gry 

Choinka strojnisia to gra, która wykorzystuje elementy i zasady znanych gier planszowych Pełny 
kurnik, czy Monopoly. Ważnym elementem w obu grach jest możliwość wymiany: domki na hotele, 
czy jajka na kurczaki, a kurczaki na kury. W naszej grze też będziemy dokonywać wymiany, ale 
bombek tańszych na droższe, aby tymi udekorować choinkę. Gra jest bardzo wciągająca, wprowadza 
dużo radości i uśmiechu nie tylko u najmłodszych. 
 
Pomoce 
Białe kartki papieru (po jednej dla każdego gracza), szablon choinki, bombki wycięte przez dzieci z 
kolorowego papieru w trzech kolorach, np. niebieskie, czerwone oraz brokatowe. Bombek każdego 
koloru powinno być co najmniej po dziesięć dla każdego gracza; kostka do gry. 
 
Przygotowanie i zasady gry 
1. Grę rozpoczynamy od narysowania choinki za pomocą szablonu i ewentualnego ozdobienia jej 

dowolnymi elementami, np. gwiazdkami (będą to miejsca na bombki) – każde dziecko ma swoją 

choinkę. 

 
 

2. Teraz gracze rozkładają na stole kolorowe bombki na trzy gromadki, po czym ustalają, jakiego 

koloru bombkami chcieliby ozdobić choinkę (możliwy jest tylko jeden wspólny dla graczy kolor). 

Na przykład gracze uzgodnili, że na choince będą wisiały bombki brokatowe i one będą najdroższe, 

nieco tańsze będą czerwone, a najtańsze niebieskie. 
 

 



  

3. Następnie wyjaśniamy zasady gry: jeżeli gracz rzuci kostką i będzie na niej jedno oczko, dwa oczka 

lub trzy oczka oznacza to, że może sobie wziąć – „kupić” tylko jedną niebieską bombkę i nie może 

nią udekorować choinki, ale kładzie ją z boku na swoją gromadkę. 

 

 
 
4. Jeżeli gracz wylosuje na kostce cztery oczka lub pięć oczek może wziąć jedną tylko czerwoną 

bombkę (nieco droższą od niebieskiej). 

 
 
 
 
 
5. Jeżeli gracz wylosuje na kostce sześć oczek  
 
 
 
 
 
może wziąć jedną brokatową bombkę i już zacząć dekorować swoją choinkę. 
 
6. UWAGA! Jeśli któryś z graczy będzie miał np. 3 bombki niebieskie, wymienia je na jedną czerwoną, 

a jeśli będzie miał 3 czerwone, może wymienić je na jedną brokatową i „zawiesić” na choince. 

7. Gracze grają dopóty, dopóki nie ubiorą swojej choinki. 

8. Przegrywa to dziecko, które jako ostatnie ozdobiło swoją choinkę brokatowymi bombkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi warte uwagi 
Gracze mogą przygotować dowolne kolory bombek. Istotne jest, by było tyle samo bombek 
w trzech kolorach czy rodzajach.  
Po ustaleniu, które bombki są najdroższe, a które najtańsze, dopasowujemy zasady dotyczące gry 
(najdroższe bombki będą na choince, a wymianę zaczynamy od wymiany dwóch najtańszych na 
jedną droższą i dwóch droższych na najdroższą). 
 
Grę „Choinka strojnisia” można obejrzeć na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=P-VOOUfe8OA 

 

Życzę powodzenia w grze i dobrej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-VOOUfe8OA

