
Temat: Warcaby-rozrywka umysłowa. 

Dzień dobry 

 

  Gra w warcaby ma bardzo korzystny wpływ na rozwój dzieci dlatego promowanie ich wśród 

najmłodszych sprawia, że dostarczamy dzieciom bodźców do ich wszechstronnego rozwoju. 

   Warcaby rozwijają logiczne myślenie, koncentrację i cierpliwość, samodzielność w podejmowaniu 

decyzji. Są również doskonałym treningiem pamięci, co więcej pobudzają i rozwijają Wasze myślenie 

kreatywne. Bardzo ważne jest również to, że podczas gry uczycie się uczciwości  fair-play. 

 

  Plansza w Warcabach przeważnie składa się z 64 czarno-białych pól, na których walczą ze sobą dwaj 

przeciwnicy. Jeden z nich ma do dyspozycji 12 białych pionków, a drugi  12 czarnych.  

Zasady gry: 

   Jako pierwszy ruch wykonuje grający pionami białymi, po czym gracze wykonują na zmianę kolejne 

ruchy. Celem gry jest zbicie wszystkich pionów przeciwnika (w tym damek) albo zablokowanie 

wszystkich, które pozostają na planszy, pozbawiając przeciwnika możliwości wykonania ruchu. Jeśli 

żaden z graczy nie jest w stanie tego osiągnąć następuje remis. 

  Piony mogą poruszać się o jedno pole do przodu po przekątnej (na ukos) na wolne pola. Piony 

mogą bić zarówno do przodu, jak i do tyłu. Bicia są obowiązkowe. Bicie pionem następuje przez 

przeskoczenie sąsiedniego pionu (lub damki) przeciwnika na pole znajdujące się tuż za nim po 

przekątnej (pole to musi być wolne). Zbite piony są usuwane z planszy po zakończeniu ruchu. Pion, 

który dojdzie do ostatniego rzędu planszy, staje się damką, przy czym jeśli znajdzie się tam w wyniku 

bicia i będzie mógł wykonać kolejne bicie (do tyłu), to będzie musiał je wykonać i nie staje się wtedy 

damką. Damki mogą poruszać się w jednym ruchu o dowolną liczbę pól do przodu lub do tyłu po 

przekątnej, zatrzymując się na wolnych polach. Bicie damką jest możliwe z dowolnej odległości po 

linii przekątnej i następuje przez przeskoczenie pionu (lub damki) przeciwnika, za którym musi 

znajdować się co najmniej jedno wolne pole.  

Zachęcam Was do gry w warcaby jeśli macie grę planszową to miłej zabawy, a dla osób, które nie 

mają takiej możliwości link do gry w warcaby poniżej: 

 https://www.gry.pl/gra/mistrzowskie-warcaby 

Pozdrawiam M.P. 


