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Гра: Слова - інструкція 
Опис гри 
 

Метою гри є зображення подібності та різниці польської та української лексики. Назви на картах 

підібрані таким чином, щоб показати, як одні слова, схожі за звучанням, означають те саме, а інші – 

речі, абсолютно не пов’язані між собою. Гра використовується для пізнання мовної цікавинки та 

окремих слів у вищезгаданих мовах. 

 

Підготовка до гри 
 

1. Гра розрахована на двох людей: одна розмовляє польською, друга – українською. 

2. Роздрукуйте колоду карт із зображеннями двічі, по одній для кожного гравця. Решту карт 

роздрукуйте один раз. 

3. Виріжте карти і розділіть їх на три колоди. Кожен гравець повинен мати повну колоду карт. 

Колода зі словами, написаними обома мовами, є спільною, її потрібно перетасувати і покласти 

на купу словами вниз. 

4. Визначте, хто починає гру (наприклад, за віком або шляхом жеребкування). 

 

Гра 
 

1. На початковому етапі перший гравець відкриває картку зі словом. 

2. Учасники гри читають вголос відкриті назви – польською та українською мовами.  

3. Тоді кожен з них бере зі своєї колоди карту, яка ілюструє слово, сказане їхньою мовою і кладе 

його на стіл, показуючи своєму партнеру.  

4. Якщо зображені картинки не збігаються, кожен з гравців називає предмет, представлений 

іншим учасником, своєю мовою. Гравці намагаються запам'ятати найбільшу кількість іноземних 

слів. Використані карти відкладають убік. 

5. Цей етап гри триває до моменту, поки не буде використана остання карта з колоди зі словами. 

6. Тоді учасники гри розкладають одну повну колоду карток із зображеннями вниз. 

7. Діти перевертають всі карти по черзі і намагаються назвати предмети, використовуючи мову 

іншого гравця: той, хто розмовляє польською мовою, згадує українські слова, а той, хто щоденно 

вживає українську – польські. Гравці взаємно перевіряють правильність своїх відповідей. За 

кожну правильно названу картинку нараховується 1 очко. Учасники гри наносять отримані 
очки, розфарбуючи кола на картках із результатами. 

8. Перемахає цей гравець, який запам’ятав більше слів іноземною мовою. 

  

  

                
 

 
 

 


