




Wytnij karty 

Cała rodzina idzie do kina. 
Tata kupuje bilety.

Jutro myjesz naczynia.

Rodzice stawiają lody.  
Płaci mama.

Opowiedz, jaki zawód 
wykonuje pan domu. 

Dlaczego ta praca  
jest ważna?

Pokazujesz za pomocą 
pantomimy strażaka,  

aż inni gracze zgadną,  
kogo pokazujesz.

Pokazujesz za pomocą 
pantomimy policjanta,  
aż inni gracze zgadną,  

kogo pokazujesz.

Twoja kolej na sprzątanie 
mieszkania.

Opowiedz, jaki zawód 
wykonuje pani domu. 

Dlaczego ta praca  
jest ważna?



Wytnij karty 

Dajesz całusa osobie  
po lewej stronie.

Robisz 10 przysiadów lub 
recytujesz wierszyk.

Czy zawód żołnierza  
jest fajny, czy nie?  

Dlaczego?

Czy zawód strażaka  
jest fajny, czy nie?  

Dlaczego?

Pokazujesz śmieszną minę 
osobie po prawej stronie.

Robisz 10 pompek lub 
śpiewasz piosenkę.

Czy zawód policjanta  
jest fajny, czy nie?  

Dlaczego?

Czy zawód ratownika  
jest fajny, czy nie?  

Dlaczego?



Wytnij karty 

Robisz fikołka  
lub udajesz świnkę.

Robisz pajacyka  
lub udajesz koguta.

Pokazujesz za pomocą 
pantomimy ratownika 

górskiego, aż inni gracze 
zgadną, kogo pokazujesz.

Powiedz coś miłego  
graczowi po swojej  

lewej stronie. 

Wymień zalety wszystkich 
członków Twojej najbliższej 

rodziny.

Jaki dobry uczynek  
ostatnio zrobiłeś?

Pokazujesz za pomocą 
pantomimy żołnierza,  
aż inni gracze zgadną,  

kogo pokazujesz.

Powiedz, co dobrego dzisiaj 
Ci się przydarzyło.



Wytnij karty 

Opowiedz o miejscu,  
w którym chciałbyś  

spędzić wakacje.

Co Ci pomaga, kiedy  
jesteś smutny albo zły?

Opowiedz dowcip. 

Jaki prezent chciałbyś  
dostać na urodziny  
albo pod choinkę?

Zamknij oczy i zgadnij,  
jaki kolor oczu mają  

wszyscy gracze.

Karta bonusowa :) 
Sam wymyśl zadanie  
dla dowolnej osoby.

Zagraj na grzebieniu swoją 
ulubioną melodię.

WESOŁE ROZKAZY
To bardzo prosta, ciekawa, twórcza  

i pełna śmiechu gra dla dzieci i rodziców.

Zbierzcie karty, potasujcie i ułóżcie w stos na środku stołu.  
Każdy gracz, po kolei, ciągnie pierwszą z góry kartę i zależnie  

od rodzaju hasła wykonuje lub zobowiązuje się wykonać zapisany 
na niej wesoły rozkaz. Następnie odkłada zużytą kartę na bok. 

Grę zaczyna najmłodszy uczestnik.
Radzimy grać w dużym pokoju lub w plenerze, ponieważ niektóre 

rozkazy wymagają wolnej przestrzeni.
Najprzyjemniej gra się przy ulubionym rodzinnym deserze.

Pysznej zabawy!
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