
NAOKOŁO 
PLANSZA DO GRY

NAucZANie POPRZeZ GRANie  |  kreatywne gry dla aktywnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

c

b

d



NAOKOŁO 
iNSTRuKcJA

NAucZANie POPRZeZ GRANie  |  kreatywne gry dla aktywnych

O GRZE
NAOKOŁO To prosta i szalona mini gra. Polega ona na budowaniu bardzo 
krótkich historyjek ze zdobytych przez gracza ikon umieszczonych na planszy. 
Przygotowaliśmy 24 ikony reprezentujące różne elementy, przedmioty mające 
konkretne znaczenie. Historyjka powinna być związana z otoczeniem, w którym 
aktualnie prowadzona jest rozgrywka. Ikonki mają zadanie naprowadzenia graczy 
na właściwe skojarzenia. Opcjonalnie na początku gry można również podać 
jakiś dowolny temat, z którym związana będzie prowadzona gra. To już zależy od 
graczy. Całość gry opiera się na wyobraźni, skojarzeniach i szybkiej obserwacji 
oraz wypowiedzi na różne tematy. Jednym z ciekawszych wariantów tej gry jest 
prowadzenie rozgrywki w trakcie słuchania wiadomości nadawanych w radiu. 
Na ich podstawie można budować ciekawe skojarzenia i łączyć ze sobą zdobyte 
ikonki. Przyjemnie gra się również w parku, gdzie mamy bardzo bogate otoczenie .

PRZYGOTOWaNIE dO GRY
Do gry potrzebne są:

• plansza
• 3 tradycyjne kostki z numeracją od 1 do 6,
• dodatkowy zestaw kart online - rozszerzenie gry (opcjonalnie)

Przed rozpoczęciem należy wydrukować planszę do gry. Plansza mieści się na 
standardowym formacie papieru A4. Planszę do gry umieszcza się tak, aby każdy 
z graczy miał do niej swobodny dostęp. Wszystkie ikony powinny być w zasięgu 
wzroku każdego z graczy.

ROZGRYWKa
Zadaniem każdego z graczy jest zebranie 4 ikonek, które posłużą im do stworzenia 
krótkiej historyjki. Podczas jednego rzutu każdy z graczy kolekcjonuje 1 ikonkę. 
Aby zebrać 4 ikonki, gracz musi wykonać 4 rzuty.

Jeden z graczy rzuca 3 kośćmi. Wynik pokazuje mu trzy liczby. Gracz decyduje, 
który numer wybiera. Przykładowo, jeśli gracz wyrzucił 3, 5 i 2, to może zdobyć 
ikonę znajdującą się na polach oznaczonych następującymi numerami: 2, 3, 5, 
7, 8 lub 10. Numery z kości można do siebie dodawać np.: 3+5=8 lub 3+5+2=10. 
Szybka decyzja pozwoli wybrać odpowiednią ikonę do kolekcji. Kolejny gracz 
rzuca kośćmi i zbiera ikonkę.

Przy każdym numerze na planszy umieszczone są po dwie ikony, po lewej i 
prawej stronie. Gracz może wybrać jedną z nich w zależności, która aktualnie mu 
odpowiada.  

Gracze naprzemiennie wykonują rzuty 3 kośćmi i kolekcjonują swoje ikonki. Mając 
uzbierane 4 ikonki zaczynają tworzyć i opowiadać historyjkę. W tej grze nie zbiera 
się punktów, liczy się ciekawie opowiedziana historyjka i skojarzenia. Nie ma 
tutaj przegranych, ani wygranych, bo najważniejsza jest świetna zabawa i mile 
spędzony wspólnie czas. Gra jest swego rodzaju wyzwaniem dla samych graczy i 
sprawdzeniem ich umiejętności obserwacji otoczenia. 

dOdaTKI
W grze można wykorzystać opcjonalnie dodatowy zestaw dedykowanych 
kart znajdujący się online. Jest to ciekawe rozszerzenie do gry. Na kartach 
znajdują się różne elementy i zadania do wykonania. Są też bonusy!

POLa Na PLaNSZY
I IcH FUNKcJE
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IKONA
Przy każdym numerze 
znajduje się ikona, którą 
kolekcjonuje gracz.

KARTA
Stając na polu karty 
gracz losuje kartę z 
dodatkowego zestawu 
kart online i wykonuje 
polecenia z karty.

NUMERY
Każde pole składa się 
z jednego numeru od 
1 do 12. Przy każdym 
numerze znajdują się 
dwie ikonki do wyboru.

LITERY
Każda litera symbolizuje 
jeden pionowy rząd. 
Wykorzystywana jest w 
dodatkowych kartach 
online do lokalizacji 
ikony i zadań związanych 
z ikonami.
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IKONKI ZNaJdUJĄcE SIĘ Na PLaNSZY 
I PRZYKŁadOWE SKOJaRZONE SŁOWa...

KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, CZYTANIE, 
INFORMACJA, KARTKOWANIE, WIEDZA... SATELITA, KOMUNIKACJA, ROZMOWA...

CZŁOWIEK, LUDZIE, GRUPA, OSOBA, 
MĘŻCZYNZA, KOBIETA, DZIECKO...

PUZLE, ŁAMIGŁÓWKA, COŚ DO 
ROZWIĄZANIA...

ZAMIANA, RECYKLING, NAPRZEMIENNIE... KAWA, HERBATA, NAPÓJ, PICIE, 
PRAGNIENIE...

CZAS, ZEGAR, WSKAZÓWKA, BUDZIK, 
ROBIENIE CZEGOŚ NA CZAS... MUZYKA, RELAKS, MEDIA...

OKO, PATRZEĆ, OBSERWOWAĆ, 
WIDZIEĆ... ZIEMIA, GLOBUS, PODRÓŻE...

SZTUĆCE, JEDZENIE, ZAMAWIANIE W 
RESTAURACJI, OBIAD...

USTAWIANIE, PRZEKŁADANIE, 
PORZĄDKOWANIE, PRZESUWANIE...

DRZWI, OTWIERANIE, PRZECHODZENIE,  
WCHODZENIE...

AUTO, TRANSPORT, POJAZD, 
WYCIECZKA...

APARAT, REJESTRACJA OBRAZU, 
UCHWYCENIE CHWILI...

TAM I Z POWROTEM, PRZECHODZENIE, 
KIERUNEK...

ŚMIECI, STARY, WYRZUCONY, ZEPSUTY, 
ŚMIERDZĄCY... ŚWIATŁO, ENERGIA, POMYSŁY...

SCHODY, KRĘTA DROGA, POD GÓRKĘ, W 
GÓRĘ, W DÓŁ...

NATURA, DRZEWO, LAS, ZIELEŃ, 
KOSZENIE, PORZĄDKOWANIE...

KARTKA, PAPIER, PISANIE, DOKUMENTY, 
RYSOWANIE, NOTATKI... OGIEŃ, CIEPŁO, KWIATY, ROZDROŻE...

DOM, BUDYNEK, SCHRONISKO, DACH 
NAD GŁOWĄ...

PRZYKŁAD: WIDZĘ KILKA OSÓB 
SPACERUJĄCYCH W PARKU I 
OGLĄDAJĄCYCH PRZYRODĘ...

POWOdZENIa
To tylko niektóre przykłady słownictwa, które można skojarzyć z ikonami umieszczonymi na planszy. Teraz wkracza 
wyobraźnia wszystkich graczy, co z nimi zrobią i jak je wykorzystają. Zapewne uda się stworzyć niejedną interesującą i 
zaskakującą krótką historyjkę.


