
 
Zajęcia świetlicowe. 

Wtorek 02. 06. 2020r.        RYMOWANKI, WYMYŚLANKI – ZABAWY SŁOWEM 

1. Znajdź jak najwięcej 

Zadaniem  Waszym  jest  wyszukanie  jak  największej  ilości  wyrazów w określonym czasie, 

np. przez 3 min.: 

- na podaną  literę, 

- pięcioliterowych o określonej pierwszej i ostatniej literze, np.: w....r, k....o, ż....a, 

- zaczynających się lub kończących na daną sylabę, 

- zawierających w środku swej nazwy podaną głoskę, 

- zawierających samogłoskę: ę, ą, dwuznaki lub ó, rz, h. 

2. Odgadywanie obrazków 

Zabawa przynajmniej dla 2 osób. Rysujemy na papierze proste przedmioty lub postacie. Inni 

się temu przyglądają i próbują tak szybko, jak to możliwe, odgadnąć, co tak naprawdę jest 

tematem rysunku. Można także przedstawić pojęcia przy pomocy kilku obrazków, np. parasol 

słoneczny- rysujemy słońce i parasol. 

 

3. Kojarzenie wyrazów 

 Wyszukujemy jak najwięcej wyrazów, które po połączeniu ze sobą utworzą nam nowy 

wyraz, np. prosty + kąt = prostokąt, grzyby + branie = grzybobranie. Można przy większej 

ilości osób zorganizować zawody, kto skojarzy wyraz najprędzej lub skojarzy jak największą 

ilość wyrazów. 

 

4. Rymy 

Podajemy jakiś wyraz i wspólnie tworzymy do niego kilka rymów (np. filiżanka - skakanka - 

szklanka - polanka itd.). Jeśli jest więcej osób można podzielić się  na zespoły, które znajdują 

rymy do podanych przez wyrazów. Wygrywa zespół, który poda jak największą ilość rymów 

w podanym czasie. 

 

5. Śmieszne rymy 

Rymować możemy również krótkie zdania, przy czym  mają one być pozbawione sensu. 

Podajemy na przykład jakieś zdanie, akcentując szczególnie jakiś wyraz, do którego trzeba 

dobrać rym, a uczestniczy zabawy znajdują jakiś śmieszny ciąg dalszy (np. Mój kapelusz jest 

czerwony. - I szuka żony., Ptaszek sobie stał. - I robił hau, hau...). 

 

6. Imienne rymowanki 

Dzieciom zazwyczaj się podoba, kiedy w opowiadaniach pojawiają się ich imiona. Dlatego 

też można spróbować stworzyć rymy zawierające ich imiona. Kolejnym utrudnieniem będzie 

połączenie imienia i jakieś cechy charakteru (np. To jest Ania, co w zimę bez czapki gania.). 

 

7. Rymowanka kulinarna 

 Zadaniem  jest stworzenie zdań zawierających rymy związane z częścią ciała i jakąś potrawą, 

np.: Moje włosy są jak niekończące się sosy. 

Pozdrawiam, Lucyna Strycharz 

 


