
INSTRUKCJA GRY

Kto z Was jest najbardziej spostrzegawczy? Kogo nazwać można mistrzem trudnych wyrazów? 
Gra zręcznościowa „Trudne wyrazy” pomoże Wam się o tym przekonać. Będziesz miał okazję 
do przećwiczenia wymowy trudnych wyrazów, a także poznasz nowe słowa. W tej grze liczy się 
nie tylko dobra znajomość polszczyzny, ale także szybkość i refleks. Gra doskonała do wspólnej 
zabawy z rodziną i przyjaciółmi.

1. Liczba graczy
W grze może wziąć udział od 2 do 8 graczy.

2. Co zawiera gra?
Gra zawiera 7 tabliczek z polskimi dwuznakami (ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz), których zarówno 
poprawny zapis, jak i przeczytanie może sprawiać trudności oraz 10 okrągłych kart z wyrazami 
zawierającymi dwuznaki.

3. Przebieg gry
a) Wydrukuj tabliczki z dwuznakami oraz okrągłe karty (okrągłe karty także wytnij).
b) Odwróć okrągłe karty tak, aby napisy nie były widoczne.
c) Wylosuj jedną z tabliczek z dwuznakiem. Waszym zadaniem jest teraz jak najszybsze znale-
zienie na okrągłej karcie wyrazu z wylosowanym dwuznakiem.
np. Jeżeli wylosujesz dwuznak „sz”, każdy z graczy musi jak najszybciej odnaleźć na okrągłej 
karcie wyraz z literą „sz”, np. szafa.
d) Odwróć pierwszą okrągłą kartę. Punkt zdobywa gracz, który jako pierwszy odnajdzie 
na okrągłej karcie wyraz z wylosowanym dwuznakiem i przeczyta ten wyraz.
e) Odwracajcie kolejno okrągłe karty w poszukiwaniu wylosowanego dwuznaku.
f) Wygrywa osoba z największą liczbą punktów.
g) Gdy odnaleźliście wylosowany dwuznak na wszystkich kartach, zacznijcie grę od nowa, 
poszukując następnego dwuznaku.

Opracowała: Aneta Sarnowska-Frank

Spis wyrazów:

ch
1. choinka
2. grzechotka
3. rachunek
4. muchomor
5. tchórz
6. chichot
7. bochenek
8. puchar
9. mucha
10. choroba

cz
1. czaszka
2. jajecznica
3. czajnik
4. czoło
5. człowiek
6. kaczka
7. czekolada
8. miecz
9. nożyczki
10. klucz

dz
1. dzwon
2. kukurydza
3. pieniądze
4. pędzel
5. dzban
6. jedzenie
7. wódz
8. ksiądz
9. twierdza
10. mosiądz
dź
1. łabędź
2. gwóźdź
3. dźwięk
4. niedźwiedź
5. śledź
6. wiedźma
7. łódź
8. żołądź

9. źdźbło
10. dźwig

dż
1. drożdżówka
2. dżdżownica
3. dżem
4. dżungla
5. drożdże
6. dżokej
7. dżinsy
8. dżentelmen
9. zjeżdżalnia
10. różdżka

rz
1. rzodkiewka
2. krzew
3. tancerz
4. wrzesień
5. kucharz
6. rzeka
7. grzyb
8. przychodnia
9. krzyżówka
10. burza
sz
1. kieszeń
2. szyszka
3. szynka
4. szafa
5. maszyna
6. kapelusz
7. listonosz
8. muszka
9. mieszkanie
10. mysz
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WYTNIJ KARTY






