„Karty retro zabaw” to zbiór gier i kreatywnych pomysłów sprzed stu lat!
Są dedykowane dzieciom i całym rodzinom. Można tu znaleźć propozycje prostych
zabaw, które uprzyjemniały czas dzieciom w dwudziestoleciu międzywojennym.
Dziś z łatwością można je zorganizować w domu i najbliższej okolicy.
Wszystkie pomysły pochodzą z poradników i czasopism z dwudziestolecia
międzywojennego. Reguły i opisy zachowano w oryginalnym zapisie sprzed stu lat,
by oddać ducha epoki. W lewym dolnym rogu każdej z kart zamieszczono informację
o źródle, w którym można znaleźć więcej pomysłów na wspólne spędzanie czasu.
Mamy nadzieję, że zabawa będzie inspiracją do poznawania historii II Rzeczpospolitej.
W lewym górnym rogu każdej karty umieszczony został symbol,
który łatwo pozwala ustalić do jakiej kategorii należy pomysł.
Poniżej przedstawiamy Państwu legendę:

gry słowne

gry ruchowe

drobne prace manualne

zabawa niespodzianka

Zachęcamy do wspólnej, radosnej i twórczej zabawy!

MAMA I TATA
„Jeden chłopiec wychodzi, reszta obiera dwa wyrazy mające jakiś
logiczny związek z sobą, jeden rodzaju męskiego, drugi – żeńskiego,
(np.: kołnierzyk i szyja).
Zgadującemu każdy mówi parę zdań, w których zamiast
rzeczownika męskiego mówi „tata”, zamiast żeńskiego: „mama”,
np. w naszym przykładzie: mamę się myje, tatę się pierze; tata
może być sztywny, wtedy ma różki na przedzie i t. d.
Zgadujący ma się domyśleć tych wyrazów.”

*

Propozycja ta pochodzi z książki Gry i zabawy w izbie harcerskiej.
Została napisana tak, by cały zastęp mógł w niej wziąć udział!
Zachęcamy do wykorzystania gry w rodzinnym gronie.

Źródło:
J. Dąbrowski, Gry i zabawy w izbie harcerskiej,
Harcerskie Biuro Wydawnicze, Warszawa, 1936.
Książka dostępna w bibliotece cyfrowej Polona
(https://polona.pl/item/gry-i-zabawy-w-izbie-harcerskiej,NzU4Njg5NDg/6/#item).

?

?

SZUKANIE NAPARSTKA
„Patrolowy każe na parę minut opuścić izbę drużynową swemu patrolowi, a sam
tymczasem kładzie naparstek, pierścionek, monetę, kawałek papieru, albo jakikolwiek
mały przedmiot na miejscu widocznem, lecz nie zbytnio rzucającem się w oczy.
Teraz wzywa patrol do szukania. Kto zobaczył szukany przedmiot, ten siada,
niedając nawet wzrokiem innym do poznania, gdzie się znajduje.
Po pewnym czasie każe patrolowy jednemu z siedzących wskazać szukającej
reszcie to miejsce. Wygrywa ten, kto naparstek (lub i. rz.) pierwszy zobaczył,
a w następnej grze zajmuje się ukryciem naparstka (lub i. rz.).”

*

Gra pierwotnie dedykowana była skautom. Dzięki niej ćwiczyli uwagę i szybkość reakcji.
Dziś można śmiało wykorzystać ją jako inspirację do zabawy w rodzinnym gronie. Patrolowym może być każdy, kto bierze udział w grze.
Wyłonienie pierwszego patrolowego może odbyć się np. za pomocą losowania.
Chcąc ułatwić nieco zabawę, przed rozpoczęciem rozgrywki można umówić się jaki przedmiot będzie poszukiwany.
Źródło:
H. Mojmir, Ćwiczenia i zabawy skautowe,
Związek Pol. Tow. Gimnast. Sokolich : Gubrynowicz i Syn, Lwów, 1918.
Książka dostępna w bibliotece cyfrowej Polona

(https://polona.pl/item/cwiczenia-i-zabawy-skautowe,ODk3NDg3MTg/6/#info:metadata).

Potrzebujesz:
zasuszonych liści i trawy,
dwóch kawałków białego
papieru, szpilek, farbek,
szczotki i grzebienia.

OBRAZKI NAKRAPIANE
„Bardzo prostym i tanim sposobem można otrzymać ładne obrazki, które mogą służy
za ozdoby do kajetów, pudełek, papieru listowego i.t.p.
Trzeba przedewszystkiem zasuszyć liście i trawy różnego gatunku.
Następnie przygotować na spodeczku trochę farby czarnej, jaką szczotkę i grzebień. Oto cały przyrząd.
Na kawałku białego papieru lub okładce kajetu układamy suche liście, na nich papier wycięty
w czworobok, wszystko to przymocowujemy szpilkami do kartki, na której chcemy mieć obrazek.
Zanurzywszy szczotkę w farbie, trzymamy ją nad kartką i zaczynamy szczotkę
lekko czesać grzebieniem.
Farba rozpryskuje się i drobne kropelki spadają na papier, tworząc tło obrazka.
Po wyschnięciu zdejmujemy liście i kartkę i otrzymujemy odbicie, jak to widzimy na załączonym obrazku.”

*

W okresie dwudziestolecia międzywojennego w domowych pracach rękodzielniczych starano się wykorzystywać
materiały, które już się posiadało (choć często służyły innym celom!).
Wykonując tę pracę można użyć różnokolorowych farb.
Należy jednak uważać, by przy każdej zmianie koloru dokładnie wypłukać szczotkę i wyczyścić grzebień.
Źródło:
M. Weryho, Zabawy i zajęcia dziecięce,
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa, 1924.
Książka dostępna w bibliotece cyfrowej Polona
(https://polona.pl/item/zabawy-i-zajecia-dzieciece,Mjg2NzU3NjM/0/#item).

PRZEWRÓCIĆ SZKLANKĘ WYPEŁNIONĄ
WODĄ TAK, ABY WODA SIĘ NIE WYLAŁA
„Napełnij szklankę wodą, przyłóż na wierzch papier, a przytrzymawszy go dłonią,
aby szczelnie do szklanki przylegał, szklankę przewróć i rękę pomału usuń.
Papier, z powodu ciśnienia od dołu powietrza, nie odpadnie i utrzyma cały ciężar wody.”

Potrzebujesz:
szklanki z wodą i kartki papieru.

*

Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi rozmiarami szklanek!

Źródło:
M. Weryho, Zabawy i zajęcia dziecięce,
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa, 1924.
Książka dostępna w bibliotece cyfrowej Polona
(https://polona.pl/item/zabawy-i-zajecia-dzieciece,Mjg2NzU3NjM/0/#item).

