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Gra: Słówka - instrukcja 
Opis gry 
 

Gra ma na celu zobrazowanie podobieństw i różnic w słownictwie polskim i ukraińskim. Nazwy na kartach zostały dobrane w ten 

sposób, by pokazać, że niektóre wyrazy brzmiące podobnie oznaczają to samo, a inne – rzeczy zupełnie ze sobą niezwiązane. Gra 

służy poznaniu tej ciekawostki językowej oraz pojedynczych słówek w wymienionych językach.  
 

Przygotowanie do gry 
 

1. Gra przeznaczona jest dla dwóch osób: jednej mówiącej w języku polskim, drugiej – ukraińskim. 

2. Talię kart z obrazkami wydrukujcie dwukrotnie, po jednym zestawie dla każdego gracza. Pozostałe karty wydrukujcie raz. 

3. Wytnijcie karty i podzielcie na trzy talie. Każdy z graczy powinien posiadać pełną talię z obrazkami. Talia ze słówkami 

zapisanymi w obu językach jest wspólna, należy ją potasować i ułożyć w stos wyrazami do dołu.  

4. Ustalcie, kto rozpoczyna grę (np. na podstawie wieku albo poprzez losowanie). 

 

Rozgrywka 
 

1. W początkowym etapie pierwszy z graczy odsłania kartę ze słówkami.  

2. Uczestnicy rozgrywki odczytują na głos odkryte nazwy – po polsku i ukraińsku.  

3. Następnie każdy z nich dobiera ze swojej talii obrazek ilustrujący słówko wypowiedziane w swoim języku i kładzie go na stole, 

pokazując współgraczowi.  

4. W sytuacji, gdy wystawione obrazki się nie pokrywają, każdy z graczy nazywa w swoim języku obiekt zaprezentowany przez 

drugiego uczestnika zabawy. Gracze starają się zapamiętać jak najwięcej sformułowań w obcym języku. Wykorzystane karty 

odkładają na bok.  

5. Ten etap gry trwa do momentu wykorzystania ostatniej karty ze stosu ze słówkami.  

6. Następnie uczestnicy zabawy układają jedną pełną talię kart z obrazkami nadrukiem do dołu.  

7. Dzieci odwracają kolejno wszystkie karty i próbują nazwać obiekty, używając słów w języku drugiego gracza: osoba mówiąca w 

języku polskim wymienia słówka ukraińskie, a ta, która posługuje się na co dzień ukraińskim – polskie. Gracze wzajemnie 

sprawdzają poprawność udzielanych odpowiedzi. Za każdy prawidłowo nazwany obrazek przyznawany jest 1 punkt. Uczestnicy 

zabawy oznaczają uzyskane punkty, kolorując koła na kartach z wynikiem. 

8. Wygrywa osoba, która zapamiętała więcej nazw w obcym języku.  

 
  

                
 

 


