
Podwórkowe zabawy z różnych stron 

świata 

A teraz przedstawiam Wam kilka 

propozycji zabaw ruchowych. 

Zachęcam wszystkich do aktywnego 

spędzania wolnego czasu  

 

 

PAKISTAN - Rangoli 

Ta egzotyczna zabawa polega na tworzeniu barwnych kompozycji-obrazów na ziemi lub 

asfalcie. Narysujcie dowolny kształt lub wzór, łatwy do wypełniania. Może to być np. jakiś 

duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. Teraz należy „pokolorować” obraz barwnymi i 

niezwykłymi „wypełniaczami”: trawą, kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami itp. 

 

GHANA - Pilolo! 

W tym kraju wiele dzieci ma ograniczony dostęp do zabawek, ale maluchy wiedzą, jak się 

rozerwać i bez nich! Do Pilolo potrzeba kamyków (jeśli gra toczy się na trawie) lub monet 

(gdy gracie na podłożu pełnym kamyczków lub w domu). Na ziemi narysujcie linię lub 

połóżcie na dywanie sznurek. Wybierzcie spośród uczestników gry (musi ich być min. 

czterech) szefa. Będzie on dawał sygnał do startu i decydował, kto wygrał dany wyścig. Teraz 

gracze muszą się odwrócić tyłem do linii, a szef pochowa w trawie czy porozkłada na ziemi 

lub dywanie kamyczki (monety). Gdy szef da sygnał, gracze stają przodem do linii i na hasło 

„Pilolo!” zaczynają wyścig w poszukiwaniu kamyka czy monety. Kto pierwszy znajdzie i 

najszybciej przybiegnie z powrotem za linię, dostaje od szefa jeden punkt. Szefem są wszyscy 

zawodnicy kolejno, zmienia się on co wyścig. 

 

BOLIWIA- Enchoque, inaczej kulołapka 

Jest to bardzo popularna zabawka, a zarazem gra zręcznościowa w Boliwii. Oryginalne 

enchoque składa się z drewnianego kijka i drewnianej kuli połączonych sznurkiem. W kuli 

wydrążony jest otwór. Gracz trzyma kijek i stara się, podrzucając kulkę w powietrze, nadziać 

ją na patyk. Łatwiejsza, często dziś spotykana wersja zabawki składa się z połączonych: kulki 

i kielicha, do którego kulka powinna wskoczyć. Enchoque możemy zrobić domowym 

sposobem z papierowego lub plastikowego kubeczka np. po jogurcie, kawałka cienkiego 

sznurka (np. szpagatu, dratwy, kordonka) i folii aluminiowej (ew. z orzechem włoskim). 

Odetnij ok. 50-60 cm sznurka, końcówkę połóż na kawałku folii aluminiowej, a następnie 

zgnieć folię tak, by powstała kulka, a sznurek trzymał się w środku. Zrób grubą igłą lub 



szpikulcem otwór w dnie kubeczka, przewlecz nitkę i zawiąż pęczek. Enchoque gotowe! 

Można zacząć trenować! 

INDONEZJA- Zabawa Semut, orang, gajah - Mrówka, człowiek i słoń 

Gra przypomina „papier, nożyce i kamień”. Dwóch graczy staje naprzeciwko siebie i walczą 

na gesty, gdzie: 

- wyciągnięty mały palec (reszta schowana) symbolizuje mrówkę, 

- wyciągnięty palec wskazujący symbolizuje człowieka, 

- wyciągnięty kciuk symbolizuje słonia. 

 

Mrówka pokonuje słonia, ponieważ może wślizgnąć się do słoniowego ucha i łaskotać, 

doprowadzając go do szaleństwa. 

Człowiek wygrywa z mrówką, ponieważ może nadepnąć na mrówkę. 

Człowiek przegrywa ze słoniem, ponieważ może zostać stratowany przez słonia. 

 


