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 UNO, REMIK, MONOPOLY, QUIZZ O POLSCE, QUIZZ O ŚWIECIE 

 

 szkolnego psychologa 

UNO 

Gra karciana, składająca się ze 112 kart w 4 różnych kolorach oraz karty akcji. Celem gry jest 

jak najszybsze pozbycie się kart w każdej rundzie i zdobycie punktów za karty, które zostały w 

rękach innych graczy. Zwycięża gracz, który jako pierwszy zdobędzie 500 punktów. Po 

wyłożeniu przedostatniej karty gracz musi krzyknąć „UNO”, tzn. „jeden”. Jeśli nie krzyknie i 

zostanie „przyłapany”, bierze kolejne karty. W zestawie otrzymujemy specjalną kartę "Wymień 

karty z innym graczem" oraz 3 puste karty, które możemy wykorzystać do stworzenia własnych 

akcji specjalnych. 

 

 
 

 



 

 szkolnego pedagoga  

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU. EUROPA. 

 

Wsiąść do pociągu – gra planszowa o tematyce kolejowej autorstwa Alana R. Moona. 

Na początku gracze otrzymują po trzy bilety z trasami kolejowymi, które wyznaczają 

indywidualny cel każdemu uczestnikowi, jakim jest podróż pomiędzy dwoma miastami 

zaznaczonymi na bilecie. Karty te nie są ujawniane innym graczom do zakończenia 

rozgrywki. Otrzymują również po 4 karty pociągów, które służą do zapłaty za realizację 

połączeń. Każdy z graczy ma również do dyspozycji 45 pionków w kształcie 

miniaturowych wagonów, które służą do zaznaczania przejechanych tras. W 

pojedynczej turze gracz ma możliwość wybrania jednej z trzech akcji: może dobrać 

nowe karty pociągów, zrealizować pojedyncze połączenie dwóch miast przy użyciu kart 

pociągów, które posiada lub dobrać dodatkowe bilety z nowymi trasami do 

zrealizowania. Gra kończy się, gdy jeden z graczy wyczerpie lub jest bliski wyczerpania 

puli pionków, którymi dysponuje. Następnie gracze dodają punkty za zrealizowane 

trasy z biletów lub odejmują w przypadku, gdy nie udało im się ich dokończyć. 

Dodatkowe punkty otrzymuje gracz, który zrealizował najdłuższe, nieprzerwane 

połączenie. 

Wsiąść do pociągu: Europa – w tej samodzielnej wersji gry rozgrywka toczy się na 

mapie Europy. Gracze mogą korzystać z tuneli, budować przeprawy promowe, a także, 

używając dworców, posłużyć się odcinkiem zbudowanym przez przeciwnika. W tym 

wariancie uczestnik otrzymuje cztery bilety z trasami kolejowymi, przy czym jedną z 

nich jest karta z tzw. Długą Trasą. Gra otrzymała również rozszerzenie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 Wiktorii 

RUMMIKUB 

Moją ulubioną grą jest Rummikub. Rummikub to wspaniała gra towarzyska. Jest doskonałą 

rozrywką dla całej rodziny. W wolnych chwilach bardzo chętnie gram w nią z rodzicami. 

Dostarcza nam niesamowitych emocji. 

 

 Darii 

SUPER FARMER. 

Chciałabym zaproponować moją grę, w która gram z rodzicami i 7 letnim bratem. Jest to gra 

Super Farmer, która jest świetną zabawą dla dorosłych i dzieci. Uczymy się dzięki niej 

logicznego myślenia, a mniejsze dzieci dodawania i odejmowania .... a nawet cierpliwości 

kiedy okazuje się ze nagle tracimy nasze stado i trzeba zaczynać od nowa. Gra jest bardzo 

prosta i szybko każdy załapie zasady. Polecam. 

 

 
 



 Jakuba 

OJCIEC MATEUSZ. 
 

Gra Ojciec Mateusz - Tajemnicze zagadki Sandomierza, to gra inspirowana niezwykle 

popularnym serialem TVP. 

 

 
 

 

 Zuzi 

CLUEDO. 
 

Moją ulubioną grą planszową, w którą gram wspólnie z rodzicami jest gra CLUEDO, której 

celem jest umiejętne zadawanie pytań innym graczom, aby rozwiązać zagadkę kryminalną. Gra 

uczy mnie logicznego myślenia, umiejętnego zadawania pytań, uważnego słuchania. Przy grze 

zawsze jest dużo śmiechu, podejrzeń i prób odwrócenia uwagi - jednym słowem trzeba być 

czujnym, spostrzegawczym i przebiegłym. 

Zachęcam do zabawy. 

 
 



 Pawła 

CHIŃCZYK. 
 

 Bardzo lubię grać w chińczyka. Dlatego, bo gram w niego z moją mamą, tatą i młodszym 

bratem. Mamy przy tym dużo zabawy radości, a nawet zdarza się obrazić, ale to nikomu na złe 

nie wychodzi. Uważam, że ta gra jest bardzo dobra do nauki panowania nad swoimi emocjami. 

A największą radość mi sprawia to, że mogę spędzić wolny czas z moją rodzinką. 

 

 

 

 
 

 

 Mileny 

DIXIT. 
 

Moja ulubiona gra to Dixit. To wesoła i zaskakująca gra skojarzeń do wspólnego 

odkrywania 

 
 
 



 

 

Pani Magdaleny Bieli. 

 

MAŁPKI, UGA BUGA, RUMMIKUP, SCRABBLE 

 
 

 
 

 

 

 

Scrabble, to gra słowna, w którą może grać od 2 do 4 graczy. Polega na układaniu słów na 

planszy przy użyciu 7 płytek z literami (o różnej wartości punktowej), którymi dysponuje każdy 

gracz. Układane słowa, które muszą być ze sobą powiązane, przypominają budowanie 

krzyżówki. Celem graczy jest uzyskanie możliwie największego wyniku, dlatego każdy gracz 

stara się zdobyć jak największą liczbę punktów.  
 


