
SŁOWO  NA  KOLOROWO 
Gra dla dwóch lub kilku osób 

Gra polega na budowaniu. Materiałem budowlanym są litery, narzędziami: wyobraźnia, uwaga i logiczne 

myślenie. Zbudujcie długie, długaśne lub całkiem krótkie słowa. Działajcie mądrze i sprytnie, zdobywajcie 

jak najwięcej punktów. 

POTRZEBNE MATERIAŁY: 

- kartka do zapisywania zbudowanych słów; 

- długopis lub ołówek; 

- kartoniki z literami. 

  

  Wybierz rodzaj rozgrywki: 

- SZYBKA ROZGRYWKA: gra kończy się, gdy jakiś gracz jako pierwszy ułoży 5 słów. 

- NORMALNA ROZGRYWKA: gra kończy się, gdy jakiś gracz jako pierwszy ułoży 7 słów. 

- DŁUGA ROZGRYWKA: gra kończy się, gdy jakiś gracz jako pierwszy ułoży 9 słów. 

- MARATON: gra kończy się, gdy jakiś gracz jako pierwszy ułoży 11 słów. 

 

ZASADY GRY: 

1. Ułóżcie kartoniki z literami „plecami do góry” i pomieszajcie je – to będzie „SKŁAD  ZAKRYTYCH  

LITER”. 

2. Wylosujcie ze „SKŁADU ZAKRYTYCH LITER” 8 kartoników i ułóżcie je odkryte z boku, to będzie 

„WYSTAWA LITEREK”. 

3. Niech każdy z graczy wylosuje po 8 liter z puli zakrytych i ułoży je odkryte przed sobą. To wasze 

literki – z nimi zaczynacie rozgrywkę. 

4. Niech każdy  z graczy wylosuje ze „SKŁADU ZAKRYTYCH LITER” dodatkowo po jednej literze, 

ten kto ma literę znajdującą się najbliżej początku alfabetu, jako pierwszy dobierze litery z 

„WYSTAWY LITER”. Odłóżcie litery, których użyliście do losowania i pomieszajcie skład. Kolejni 

gracze wykonują posunięcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 

RUNDA KAŻDEGO GRACZA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW: 

 

 ETAP I: dobieranie, wymienianie – wybierz i wykonaj jeden z ruchów: 

• Weź z „WYSTAWY LITEREK” 2 wybrane litery i uzupełnij  „WYSTAWĘ”, losując litery ze 

„SKŁADU ZAKRYTYCH LITER”; 

lub 

• Wylosuj ze „SKŁADU ZAKRYTYCH LITER” 4 litery i weź je; 

lub 

• Wymień do 6 swoich liter z literami ze „SKŁADU ZAKRYTYCH LITER”, potem pomieszaj litery w 

„SKŁADZIE ZAKRYTYCH LITER”. 

Sprawdź, ile masz liter. Możesz mieć mniej niż 10 – od ciebie zależy, jak długie układasz słowo. Nie możesz 

jednak mieć więcej niż 10. Jeżeli masz więcej niż 10, wybierz i odłóż do „SKŁADU ZAKRYTYCH LITER” 

tyle , by mieć 10. Po odłożeniu liter pomieszaj „ SKŁAD ZAKRYTYCH LITER”. 

ETAP II: budowanie słów: 

• W tym etapie możesz ułożyć 1 słowo 

• Układając słowo, staraj się zdobyć jak najwięcej punktów. 

Pamiętaj: „mydło” – kartonik bez litery – może być położony jako dowolna litera, ale nie ma wartości 

punktowej. 

 

 

 



ZAKOŃCZENIE  GRY 

Gdy kończycie rozgrywkę, policzcie punkty wszystkich graczy zgodnie z poniższymi zasadami. 

• Dodaj punkty za litry w słowie; 

• Dodaj punkty za liczbę kolorów w słowie: 

 

Liczba na kolorze Dodatkowe punkty 

1 8 

2 0 

3 6 

4 12 

5 18 

 

• Jeżeli masz najdłuższe słowo, to dodaj do swojego wyniku 10 punktów. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

KRYTERIA SUKCESU UCZNIA: 

- czytam ze zrozumieniem ; 

- potrafię tworzyć wyrazy z posiadanych liter; 

- umiem grać według ustalonych reguł i zasad. 


