
W tej zabawie dla rodziny mogą uczestniczyć wszyscy jej członkowie.  

Dorośli odpowiadają pisemnie, a dzieciom odpowiedzi zapisują rodzice.  

Najlepiej jak dzieci odpowiadają na końcu, aby dorośli nie mogli zmienić swoich odpowiedzi. 

Będziecie mogli dowiedzieć się jak dobrze znacie swoje dzieci, mamę, tatę, żonę, męża                           

i kolejnych członków rodziny, gdy akurat będą z Wami. 

 

 Pytania na temat dzieci:  
 

ulubiony ubiór ( do wyboru spodnie, bluzka, skarpetki, czapka…), 

ulubiony kolor, 

ulubiona potrawa (do wyboru śniadanie, obiad, deser, kolacja), 

ulubiona zabawka, 

ulubiona bajka ( książka lub film), 

najlepszy kolega lub koleżanka, 

największe marzenie, 

co najchętniej rysuje, 

jaką interesuje się dyscypliną sportową lub  jaką uprawia. 
 

Pytania na temat mamy (kobiet): 

jaki ma kolor oczu, 

ulubiona fryzura, 

ulubiony strój( do wyboru sukienka, spodnie, buty, kapelusz, torebka….), 

największe marzenie, 

sposób odpoczynku ( czynny, bierny), 

ulubione kwiaty, 

ulubiona potrawa, 

największy wyczyn mamy ( kulinarny, krawiecki, sportowy…), 

jak najczęściej mama bawi się z dzieckiem ( synkiem, córeczką). 
 

Pytania na temat taty ( mężczyzn): 

jaki ma kolor oczu, 

ulubiony strój ( do wyboru koszulka, spodnie, buty, czapka…), 

największe marzenie, 

sposób odpoczynku ( czynny, bierny), 

ulubiony sposób podróżowania, 

największy wyczyn taty ( kulinarny, konstrukcyjny, sportowy…), 

ulubiona potrawa, 

ulubione miejsce wyjazdu na wakacje, 

jak najczęściej tata bawi się z dzieckiem ( synkiem, córeczką), 
 

 

Prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, zła 0 punktów.  

Jeżeli chcecie dopisać dodatkowe pytania to należy tak zrobić , żeby wszyscy mieli tyle samo 

pytań. Inaczej zliczając punkty będzie wynik niesprawiedliwy.  

Wygrywa ten kto uzyskał najwięcej punktów.  



Jeżeli nie udało nam się udzielić prawidłowej odpowiedzi to nie szkodzi, już będziecie od tej 

chwili wiedzieć prawie wszystko co lubi mama, tata, dziecko. 

 Wesołej zabawy. 
 

Można wykorzystać tabelkę albo zaznaczyć odpowiedzi na dowolnej kartce. 

Wypełnia mama i oddzielnie tata 

Pytania dotyczące dziecka odpowiedź punkty 

ubiór   

kolor   

potrawa   

zabawka   

bajka   

kolega, koleżanka   

marzenie   

co rysuje   

sport   

 

Wypełnia dziecko i tata 

Pytania dotyczące mamy odpowiedź punkty 

kolor oczu    

fryzura    

strój   

marzenie   

odpoczynek   

kwiaty   

potrawa   

super wyczyn   

ulubiona zabawa z dzieckiem    

 

Wypełnia dziecko i mama 

Pytania dotyczące taty odpowiedź punkty 

kolor oczu   

strój   

marzenie   

odpoczynek   

sposób podróżowania   

super wyczyn   

potrawa   

wakacje   

ulubiona zabawa z dzieckiem   

 

 


