
Adwokat 

Obowiązują dwie reguły: nikomu nie wolno się roześmiać, a na pytanie sędziego 

(osoby prowadzącej) odpowiada nie ten, do kogo pytanie zostało skierowane, lecz 

adwokat, siedzący po jego lewej ręce. Ponieważ siedzi się w kole, każdy z graczy jest 

równocześnie podsądnym oraz adwokatem osoby, którą ma po swojej prawej stronie. 

Ci, którzy odezwą się przez gapiostwo lub ci, którzy nie potrafią zachować śmiertelnej 

powagi, muszą dawać fanty. Pytania i odpowiedzi (im śmieszniejsze, tym lepsze!) 

powinny padać szybko, sędzia nie musi przestrzegać kolejności i ma prawo stosować 

rozmaite pułapki, np. może nieoczekiwanie spytać Marysię, czy jest adwokatem 

Artura. Marysia zgodnie z prawdą, odpowie, że nie i… musi dać fant, bo przecież nie 

ona powinna się odezwać, tylko jej adwokat! 

Nie-podobieństwo 

Prowadzący pyta wszystkich uczestników zabawy, do czego podobne jest to, o czym właśnie 

pomyślał – oczywiście ani piśnie, co mu przyszło do głowy. Mówi o tym dopiero wtedy, kiedy 

wszyscy odpowiedzą na jego pytanie. Teraz zaczyna się zabawa, bo każdy uczestnik musi 

znaleźć jakieś logiczne uzasadnienie dla swojej odpowiedzi, co wymaga bystrości i dowcipu. 

Końcowy efekt może być przezabawny. Prowadzący pomyślał np. o tabliczce mnożenia. Ania 

sądziła, że „to” jest podobne do księżyca, Zosia – że do ogórka. Ania wybrnęła nieźle, mówiąc, 

że tak jak bez tabliczki mnożenia nie da się określić siły przypływów i odpływów morza, tak 

bez księżyca nie można wyliczyć czasu tych zjawisk (nieważne, czy to prawda, czy nie). Zosi 

niestety nie starczyło fantazji (albo pewności siebie) i musiała dać fant. 

Szczere odpowiedzi 

Praprababki bardzo lubiły zabawy w pytania i odpowiedzi. Układały nawet spisy dowcipnych 

odpowiedzi na pytania, które mogły padać w zabawach. Na przykład na takie: Czego 

pragniesz? Kogo kochasz? Co lubisz? Czego się boisz? Czego nie cierpisz? Co byś zrobiła, 

gdybyś miała milion? itp. Ciekawa może być zabawa w otwarte ujawnianie swoich myśli. 

Prowadzący zadaje pytanie, nawet nieco niedyskretne, a wszyscy kolejno starają się na nie 

dowcipnie odpowiedzieć. Po paru rundkach wiadomo, kto zasłużył na tytuł Mistrza Dowcipu. 

Zwycięzca powinien otrzymać nagrodę, np. zabawny dyplom lub wstęgę z odpowiednim 

napisem. 

Więcej gier na stronie https://zabawnik.org/ 
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