
Chwile spędzone w gronie ludzi bliskich sercu są niezwykle cenne! 

Wspólny wieczór przy familijnej komedii może być odprężający. 

Równie fascynujące są planszówki. Oto kilka pomysłów na 

emocjonujące rodzinne gry planszowe. Strategiczna, pobudzająca 

kreatywność, dla tych, co chcą żyć eko, a może wzruszająca i 

pomagająca wyrażać swoje uczucia? Znajdź coś dla siebie!  

Story Cube 

To gra, która rozgrzeje Waszą wyobraźnię, pobudzi kreatywność i z pewnością zaoferuje 

wszystkim uczestnikom ogromną dawkę pozytywnej energii. Niezwykle proste założenia 

sprawiają, że będzie świetną zabawą zarówno dla najmłodszych, jak i leciwych już 

członków rodziny. Gra składa się z 9 sześciennych kostek, z których każda zawiera inne 

ilustracje. Uczestnik wyrzuca kostki, a następnie w oparciu o wylosowane obrazki tworzy 

historię. Może zacząć od dowolnego rysunku - pierwszego z prawej, najdalej wyrzuconego 

albo takiego, który akurat przykuł jego uwagę. Dawno, dawno, temu…. lub pewnego razu…. 

Jak zakończy się ta historia? To już zależy tylko od Was! Wiek gracza 6+.  

Osadnicy z Catanu 

To ucząca negocjacji i trzymająca w napięciu gra dla 3-4 osób. Gracze są osadnikami na 

nowo odkrytej wyspie Catan. Każdy z osadników rozbudowuje własną kolonię. Celem gry 

jest uzbieranie przez gracza 10 punktów. Uzyskać je może poprzez wybudowanie osiedli oraz 

dróg, a także dzięki specjalnym kartom. Gra nie należy do najkrótszych i trzeba na nią uważać 

- kto raz spróbuje swoich sił w grze, często będzie do niej wracać! Wiek gracza: 10+.  

 

Była sobie Ziemia: Zbuduj ekologiczne miasto 



Ochrona środowiska jest dzisiaj obowiązkiem każdego z nas. Edukacja szkolna w tym 

zakresie jest niezwykle istotna, ale przykład powinien iść również od rodziców. Właśnie 

dlatego zachęcamy do poruszania tego tematu w domu np. podczas rodzinnej gry! Ucząc 

najmłodszych prawidłowych postaw, sprawimy, że nasza planeta będzie piękna również dla 

kolejnych pokoleń. Jak na Ziemię wpływa zanieczyszczenie środowiska? Co stanie się z 

naszą planetą, jeśli będziemy produkować za dużo śmieci? Czy zasoby naturalne Ziemi nigdy 

się nie skończą? Na te inne pytania odpowie znana wielu osobom postać: Mistrz z serii 

filmów dla dzieci “Była sobie Ziemia”. Proste zasady i pięknie zilustrowana plansza 

sprawiają, że gra będzie wspaniałą rozrywką dla całej rodziny. Wiek gracza 7+.  

Dixit 

Niezwykle popularna i polecana dla całej rodziny (3-6 osób) gra karciana. W każdej rundzie 

jedna z osób zostaje Bajarzem. Jej zadaniem jest wybranie jednej spośród posiadanych przez 

siebie - wieloznacznych i bogato ilustrowanych - kart oraz podanie hasła, które według niej 

odzwierciedla obrazek. Może to być jedno słowo, całe zdanie, cytat, tytuł filmu czy 

piosenki. Możliwości są ogromne! Kolejni gracze wybierają jedną ze swoich kart, która 

pasuje do tytułu podanego przez Bajarza. Następnie wszystkie karty są tasowane i pokazane 

uczestnikom. Zadaniem graczy jest odgadnięcie, która ilustracja była tą pierwszą. Wiek 

gracza 8+.  

Dobble  

Szybka i pełna emocji gra karciana. Sprawi frajdę w każdym gronie, ponieważ przeznaczona 

jest od 2, aż do 8 osób! Można grać w nią na wiele sposobów. Najbardziej popularny polega 

na położeniu jednej karty i rozdaniu reszty talii uczestnikom. Celem zabawy jest pozbycie się 

kartoników poprzez szybkie znalezienie wspólnego symbolu z kartą znajdującą się w danym 

momencie “na stole”. Jeśli znajdziesz wspólny element - głośno wymień jego nazwę i wyrzuć 

kartę, a potem następną i następną ... Dzięki małemu opakowaniu zabawa świetnie 

sprawdza się w każdej sytuacji - podczas podróży z dzieckiem, pikniku czy spaceru. 

Wiek gracza 6+.  

Odkrycia – poznać i zrozumieć siebie 

Dzieciom czasami trudno nazwać emocje, zrozumieć swoje zachowanie czy życiowe 

sytuacje. Dorosłym określenie uczuć również nie przychodzi łatwo. Właśnie dlatego gra 

“Odkrycia – poznać i zrozumieć siebie” będzie fantastycznym pomysłem na spędzenie 

rodzinnego czasu. Gra przeznaczona jest od 2 do 4 osób i składa się z: kolorowej planszy z 

pytaniami, 30 kart obrazkowych, 4 znaków dających uczestnikom możliwość zadawania 

dodatkowych pytań, a także drewnianych pionków w kształcie zwierząt, kostki oraz 

instrukcji, dzięki której uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie i wyczuciem zadawać 

pytania. Gra opracowana została przez doświadczonego terapeutę, a jej celem jest nauka 

empatii oraz pomoc dzieciom i dorosłym w wyrażaniu swoich myśli, przeżyć i uczuć. 

Wiek gracza: dla całej rodziny.  
źródła:  

 mamopracuj.pl 
 https://www.rebel.pl 
 edukacyjna.pl 


