
GRY 
IMPREZOWE



Marzyciele, przygotowaliśmy dla Was 10 gier, które idealnie się 
nadadzą na imprezę! Znajdziecie tutaj zarówno planszówki, jak 

też gry do pobrania na telefon czy gry, do których potrzebujecie 
wyłącznie towarzystwa. To pomysły, które sprawdzają się 

podczas spotkań w naszym #DreamTeamie, jak też w gronie 
znajomych każdego z nas. Mamy nadzieję, że Wam również 

przypadną do gustu! ☺

POMYSŁY NA GRY IMPREZOWE



1. Taboo
Taboo to chyba klasyk wszech czasów!
Dostępny zarówno w wersji planszówki, jak też
w formie aplikacji na telefon.

Zasady:
Są bardzo proste. Gracze dzielą się na dwie
drużyny , a następnie wybrana osoba wyciąga
kartkę z hasłem. Zadaniem tej osoby jest
nakierowanie członków swojej drużyny do
odgadnięcia hasła bez użycia zakazanych słów.
Czas na zgadywanie to 60s, a każde odgadnięte
podczas tury hasło, to punkt dla drużyny.
Możecie sobie ustalić dowolną granicę punktów
do zdobycia ☺



2. Czółko
Kolejna klasyczna gra na imprezę – dobra
zabawa gwarantowana! Możecie użyć aplikacji
lub wymyślić własne hasła.

Zasady:
Gracze dzielą się na drużyny. Jedna z osób
przykłada sobie do czoła telefon z widocznym
na nim hasłem, a pozostali członkowie drużyny
muszą wytłumaczyć to w taki sposób, aby dana
osoba odgadła jak najwięcej haseł. W aplikacji
macie do wyboru wiele kategorii, dla każdego się
coś znajdzie.



3. Kalambury
Czy jest ktoś, kto nie grał w kalambury!
Prosta gra, która zawsze wywołuje
duuużo śmiechu.

Zasady:
Każda z osób wymyśla hasła, które
następnie wrzucacie do wspólnej puli.
Dzielicie się na dwie drużyny i ustalacie,
kto zaczyna. Wybrana osoba ma za
zadanie przedstawienie - słowami,
ruchami bądź rysując – hasła, które
znalazło się na wylosowanej kartce, a inni
członkowie drużyny muszą zgadnąć co to
jest, odgadnięte hasło daje punkt.
Możecie się zdecydować na konkretną
kategorię, np. celebryci, zwierzęta itp.



4.  5 sekund
Prosta gra planszowa, która zyskała już
wielu fanów. Dostępne są przeróżne wersje,
takie jak klasyczna, junior, Polska czy bez
cenzury

Zasady:
Wybrany gracz rozpoczyna grę, a gracz po
jego prawej stronie losuje kartę z pytaniem.
Po odczytaniu pytania, osoba
rozpoczynająca, musi w ciągu 5 sekund
wymienić 3 rzeczy, które zostały wskazane
na kartce, np. Wymień 3 miasta na literę R,
Wymień 3 sportowców z Polski itp. Gra się
toczy wg. wskazówki zegara, a za każdą
poprawną odpowiedź przesuwany jest do
przodu pionek.



5. Mafia
Kolejna bardzo znana gra towarzyska. Do niej wystarczy
Wam tylko aplikacja na telefon lub karty lub kartki, na
których sami wypiszecie postacie

Zasady:
Każdy losuje jedną z postaci – wersji jest wiele, ale w
podstawowej jest to mafia, lekarz, policjant oraz zwykli
obywatele. Jest także mistrz gry, który prowadzi grę, tylko
on wie, kto jaką rolę odgrywa. Najpierw wszyscy
zasypiają, czyli zamykają oczy, a mistrz po kolei prosi o
otworzenie oczu każdej z postaci. Następie każda z tych
postaci wykonuje polecenie – mafia zabija, policjant
wskazuje jedną z postaci na sprawdzenie, a lekarz
uzdrawia. To, kto jest mafią, ustala się podczas dyskusji,
już z otwartymi oczami. Celem gry jest zwycięstwo
zwykłych obywateli.



6. 1,2,3….
Gra, do której potrzebujecie tylko swojego
towarzystwa i.. dobrych trunków.

Zasady:
Uczestnicy siadają w kółko i odliczają (można
umownie ustalać, powiedzmy do 10) ostatnia
osoba, na którą wypadło 10 mówi liczbę od 1 do
10 i jakieś zadanie np. "na 4 klaśnij" i odliczamy
od nowa, ten na kogo wypadnie 4 musi klasnąć
zamiast powiedzieć 4. Jak się pomyli – pije ☺

Przy kolejnych odliczaniach ta liczba zadań się
kumuluje, czyli trzeba pamiętać na jaką liczbę co
zrobić, można też robić zmyłki np. „na 4 powiedz
5” (to może zmylić kolejną osobę).



7. Ego
Planszówka, w którą najlepiej się gra, jeśli
towarzystwo się zna trochę lepiej. Dostępna w
kilku wersjach.

Zasady:
Zadaniem uczestników jest odgadnięcie
odpowiedzi, którą udzieli osoba rozgrywająca
kartę. Za każdą poprawną odpowiedź można
uzyskać żeton. Jednak nie jest to tak proste,
gdyż trzeba dosyć dobrze znać (albo się
domyślić), jak na to pytanie odpowie dana osoba.
Dzięki tej grze można się o sobie dowiedzieć
wielu ciekawych rzeczy ☺



8.  Psycholog
Gra towarzyska, do której potrzebujecie
tylko dobrego towarzystwa ☺

Zasady:
Gra polega na tym, że wszyscy uczestnicy
zabawy wybierają jednę osobę, która będzie
psychologiem. Osoba ta wychodzi z
pomieszczenia. Reszta grupy ustala zasady
gry, którymi od teraz będą się posługiwać.
Po ustanowieniu zasad do pomieszczenia
wraca psycholog. Od teraz jego zadaniem
będzie zgadnąć jakie są zasady gry, poprzez
zadawanie pytań innym uczestnikom.
Jednak jedyne odpowiedzi jakie może
usłyszeć to: tak lub nie.



9.  Tajniacy
Klasyk wśród planszówek, również doczekał
się wielu wersji, jak np. Tajniacy Duet.

Zasady:
Na planszy macie rozłożone karty z
kryptonimami. Zadaniem osoby
rozgrywającej jest połączenie tych słów
jednym słowem, w taki sposób, aby inna
osoba odgadła jakie to są słowa i je
wskazała. Trzeba jednak uważać – pod
niektórymi z nich kryje się „zabójca”, który
zakończy całą grę. Zatem trzeba wytężyć
umysł i pozostawać ciągle uważnym ☺



10. Urodzinowa 

Katalogu Marzeń

Gra, którą zaprezentowała nam szefowa Asia
podczas świętowania naszych 10 urodzin.
Powiemy jedno – bawiliśmy się świetnie!

Zasady:
Każda z osób dostaje samoprzylepne kartki, na
stronie „klejącej” piszemy zadanie do
wykonania/pytanie. Kartki przyklejamy na
wcześniej przygotowaną planszę zadaniami do
dołu. Po kolei rzucamy kostką i poruszamy tyle, ile
wypadło. Bierzemy kartę, która się znajduje na
danym polu i wykonujemy to, co jest na niej
napisane. W przypadku nie zrealizowania zadania
– dana osoba pije kieliszek dowolnego trunku ☺



Dobrnąłeś do końca – mamy nadzieję, że Ci się podobało! 
Będzie nam bardzo miło jeśli podzielisz się opinią o e-booku w 
komentarzu lub udostępnisz dalej. Jesteśmy ciekawi, jakie gry 

wybrałeś na kolejną imprezę. A może wypróbujesz je wszystkie? 
W każdym razie, dobrej zabawy! ☺

DZIĘKUJEMY!


