
 

Wspólne zabawy na teraz i nie tyko 

Gra w gumę 

Kolejną z serii wspólnych zabaw na teraz i nie tylko jest 

gra w gumę. To zabawa, w którą najczęściej grano na 

podwórku. Można  jednakże grać w gumę w domu na 

korytarzu, w największym pokoju. Wymagania są 

niewielkie: równa powierzchnia, kilkumetrowa guma, 

trzy osoby, mogą być dwie a nawet i jedna oraz chęć 

poruszania się. Jak byłam młodsza w gumę grały 

dziewczynki. Uważam jednak, że w gumę mogą grać 

wszyscy niezależnie od płci i wieku, dopóki im kondycja 

pozwoli.  

Czy wiedzieliście, że „guma” pochodzi z Chin? Popularnym chińskim sportem mającym swoje początki 

ponad 1000 lat temu, sięgającym wczesnej dynastii Tang jest „Chinese Jump Rope" – „chiński sznur do 

skakania".  Był on wówczas nazywany „skaczącymi pasami". Grano  w nie raz na rok. W dynastii Song, 

„gumę" nazywano „skaczącym sznurem", w dynastii Ming „skaczącym białym sznurem", a w dynastii 

Qing „latającym sznurem". Po  spopularyzowaniu gry w gumę w Chińskiej Republice Ludowej na 

początku XX wieku, zawitała do wielu krajów, w tym do Polski 

To gra sprawnościowa. Nie wymaga rywalizacji. Poprawia kondycję, równowagę, koordynację oraz 

płynność wykonywanych ruchów. To świetna metoda odreagowania stresu poprzez aktywność 

ruchową, kontakt z innymi. Pozwala na pozbycie się nadmiaru energii, mocne dotlenienie organizmu. 

Jeżeli gramy w np. „Dni tygodnia" albo „Dziesiątki", uczy zapamiętywania sekwencji ruchów 

i umiejętności powtarzania dostrzeżonego ruchu. Można w grę zaangażować całą rodzinę.  

To świetna zabawa!!!      

 

A w szczególe… 

✓ Bierzemy około 4 metrów gumy bieliźniarskiej, łączymy ze sobą w supeł jej końce. Możemy 

również kupić gotową w sklepie sportowym, kiosku, sklepie dla dzieci. Z moich doświadczeń 

wynika, że guma bieliźniarska była najbardziej wytrzymała. Gdy byłam mała taka guma to był 

towar deficytowy, nie zawsze dostępny w pasmanterii. Pojawiał się problem, gdy się zużyła, albo 

ją zgubiłam.  I jak tu powiedzieć o tym mamie, która dopiero co dała mi nową i więcej nie mogła, 

ponieważ potrzebowała jej do wciągnięcia w spodnie?      Taką gumę pożyczałyśmy sobie 

między koleżankami. 

✓ Zakładamy trampki i zapraszamy do zabawy jeszcze dwie osoby. Możemy losować w jakiej 

kolejności będziemy skakać. Pierwsza osoba skacze. Druga i trzecia stają w gumie na wprost 

siebie zahaczając ją za kostki tak, by powstały dwie równoległe, napięte linie. Gdy w grze 

uczestniczą tylko dwie osoby jeden koniec gumy zaczepiamy, np. o nogi ciężkiego, stabilnego 

krzesła (na dworze zaczepialiśmy go o słupek, nogi ławki, pieniek). Można też skakać samemu 

zaczepiając gumę o dwa stojące naprzecie siebie sprzęty. 

 



 
 

 

✓ Dwoje graczy stoi w gumie, trzeci  wykonuje serię skoków przez gumę aż do tzw. skuchy 

(pomyłki). Wówczas następuje zmiana gracza według wcześniej ustalonej kolejności.  Skacząca 

osoba, gdy popełni błąd, traci kolejkę i wchodzi na miejsce osoby „stojącej w gumie”. Po 

ponownym powrocie do gry gracz zaczyna skoki od poziomu, na którym „skusił”, wykonuje swoją 

serię na takiej wysokości, na jakiej skończył przy poprzedniej kolejce. Najpierw uczestnicy skaczą 

przez gumę zaczepioną na wysokości kostek. Jeśli gracz wykona całą serię skoków, to podnosi 

się gumę na wysokość łydek, później kolan, ud i pasa. Wytrwali podnoszą ją jeszcze wyżej, nawet 

do szyi. Wygrywa osoba, która pierwsza wykona całą serię skoków na każdej wysokości. 

Pamiętajcie, że dzieci w wieku przedszkolnym nie dadzą rady skakać zbyt wysoko. Zachęcajcie je 

jednak, żeby próbowały skakać jak najwyżej. 

 

Ponieważ istnieją różne wersje tej gry, uczestnicy muszą na początku umówić się co do układu serii 

skoków. Po rozmowach z koleżankami wiem, że sekwencje ustalonych ruchów w poszczególnych 

rejonach naszego kraju, na różnych podwórkach  różniły się. Możecie też sami wymyślać nowe ruchy. 

Osoby, które bardzo dobrze opanują zwyczajne, „normalne" skakanie przez gumę, mogą skakać tyłem, 

bokiem, bardzo szybko, bardzo wolno, podwójnie... , tak jak podpowie im wyobraźnia.  

 

Najprostsza wersja gry polega na wykonywaniu na coraz wyżej umieszczonej gumie jednego skoku: 

np. na poziomie kostek osoba skacząca wskakuje z jednej strony żabką (jednocześnie ze złączonymi 

nogami) do środka, między dwie liny gumy; następnie w miejscu skacze tak, by nogi znalazły się na 

zewnątrz, a obydwie liny gumy na środku między nogami; kolejny podskok to powrót do środka między 

dwie liny gumy oraz wyskok na zewnątrz na drugą stronę. Jeśli osoba wykona tę sekwencję skoków, 

robi to samo na podniesionej gumie – na poziomie łydek, kolan itd.. 

 

 



Jedną z wersji gry w gumę jest tzw. „dziesiątka”, której też jest wiele rodzajów. Wykonuje się skoki 

od zera do dziesięciu. Przykładowa wersja jest pokazana na poniższych rysunkach: 

✓ Jedynka - przeskakujemy dwiema nogami razem przez obydwie liny gumy. 

✓ Dwójka – stajemy przy jednej linie gumy i musimy skoczyć na drugą zewnętrzną linę gumy 

tak, aby guma znalazła się między nogami, po czym wyskakujemy na zewnątrz. 

                        
 

✓ Trójka – podobna do dwójki; skaczemy najpierw tak, by mieć między nogami bliższą linę gumy, 

a następnie skaczemy tak, aby mieć między nogami drugą, dalszą linę gumy, po czym 

wyskakujemy na zewnątrz. 

✓ Czwórka – skaczemy na pierwszą linę gumy tak, aby guma była między nogami, następnie 

podskakujemy robiąc w miejscu obrót  o 90˚ tak, by obydwiema stopami nadepnąć na pierwszą 

linę, po czym obracając się o 90˚ skaczemy na drugą linę tak, by guma była między nogami 

i wyskakujemy na zewnątrz. 

                         
 

✓ Piątka – tak jak czwórka, skaczemy na pierwszą linę gumy tak, aby guma była między nogami, 

następnie podskakujemy robiąc w miejscu obrót  o 90˚ tak, by obydwiema stopami nadepnąć 

na pierwszą linę,  po czym obracając się o 90˚ skaczemy na drugą linę tak, by guma była między 

nogami, następnie  musimy skoczyć na drugą linę gumy wykonując obrót o  kolejne 90˚, tak by 

ją nadepnąć dwiema stopami; wyskakując na zewnątrz obiema stopami powracamy do 

poprzedniego ustawienia odwracając się o 90˚.    

✓ Szóstka - szybko przeskakujemy pojedynczo każdą stopą w sposób pokazany na rysunku: 

prawa stopa między dwie liny, za nią lewa stopa między liny, prawa na drugą stronę – za drugą 

linę, za nią lewa na drugą stronę i szybko przeskakujemy prawą, a za nią lewą stopą przez dwie 

liny gumy do punktu wyjściowego, przed pierwszą linę. 



                        
 

✓ Siódemka – skaczemy na gumę tak, by lewą nogą stanąć, nadepnąć na pierwszą linę gumy, 

prawą na drugą. Po tym skaczemy w powietrzu pięć razy tak, by zamieniać stopy między sobą 

na przemian, czyli lewą nogę przestawiamy na drugą linę gumy, a prawą na pierwszą itd. Na 

koniec wyskakujemy na zewnątrz, za drugą linę. 

✓ Ósemka – wchodzimy do środka gumy tak, by skrzyżować 

gumę w sposób pokazany na rysunku. Następnie musimy 

podskoczyć do góry i wskoczyć do środka między rozplątane 

dwie liny gumy, po czym wychodzimy.  

 

 

 

                     
 

✓ Dziewiątka– wskakujemy na pierwszą linę gumy tak, by jedna stopa (lewa) była na gumie, 

druga (prawa) pod. Przeskakujemy na drugą linę tak, by jedna stopa (lewa) była na gumie, 

druga (prawa) pod. Robimy w powietrzu obrót o 180˚ tak, by jedna stopa (lewa) była na gumie, 

druga (prawa) pod. Przeskakujemy z powrotem na pierwszą linę w taki sam sposób i znów 

robimy obrót o 180˚ stopni. Robimy w ten sposób dziewięć skoków, jak to pokazano na 

rysunku. 



✓ Dziesiątka – wchodzimy do środka między dwie liny gumy. Na 

każdą nogę nakręcamy raz gumę w sposób pokazany na 

rysunku. Każda zewnętrzna strona nogi dotyka bliższej liny 

gumy. Podnosimy nogę tak, by wychylić stopę na zewnątrz pod 

gumą, stopę podnosimy nad gumę i wstawiamy ją do środka 

– w ten sposób nakręcimy gumę na nogę. Tak samo robimy 

z drugą nogą. Teraz musimy zrobić odpowiedni skok tak, by 

odpowiednio kręcąc obydwiema nogami naraz wyplątać się 

z obydwu lin gumy i stanąć na środku między nimi bez 

nakręconych gum na nogach. 

          
 

 

Podaję linki do filmów, w których przedstawione są różne sposoby gry w gumę „Dziesiątki”: 

Gra w gumę. "10" 

https://www.youtube.com/watch?v=BYak3S45Zgo&feature=emb_logo 

Dziesiątki 1 

https://www.wykop.pl/link/4352517/gra-w-gume-dziesiatki/ 

Dawne gry i zabawy - guma 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3sv3JsO3N8A&feature=emb_title 

 

Poniżej podaję link do filmiku z grą „Dni tygodnia" w różnych wariantach: 

„Gra w gumę (Lublin 2014) / Jump Rope” 

https://www.youtube.com/watch?v=b5RTc4WlOtU&feature=emb_logo 

 

 

Powyższe układy ruchów w grze mogą okazać się za trudne dla dzieci 3-4-letnich, ale 5-latki i starsze 

skaczą  je bez problemu. Możecie wymyślać własne układy, dostosowane do możliwości i wieku 

dzieci.  

 

Spróbujcie wrócić do swojego dzieciństwa i zaprosić do pamiętnych zabaw swoje dzieci. Radość 

będzie podwójna! Pojawi się szansa, że nasze dzieci  też kiedyś przekażą te zabawy swoim 

dzieciom      

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYak3S45Zgo&feature=emb_logo
https://www.wykop.pl/link/4352517/gra-w-gume-dziesiatki/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3sv3JsO3N8A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=b5RTc4WlOtU&feature=emb_logo


 

 

Materiał został oparty o informacje ze stron: 

Zabawy z gumą do skakania 
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/zabawy-z-guma-do-skakania.html 
Gramy w gumę! 
http://spbrzyska.szkolnastrona.pl/art,1599,gramy-w-gume 
Gra w "gumę" 
https://zabawyzdzieckiem.pl/zabawy/6-9/460-guma 
GRA W GUMĘ 

http://zabawy.zrodla.org/gra_w_gume/ 

STARE PODWÓRKOWE ZABAWY – JAK TO LECIAŁO? 

https://mamy-mamom.pl/stare-podworkowe-zabawy-jak-to-lecialo/ 
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