
5.05.20 r. 

Temat: Zabawy słowem. 

1. Ćwiczenia: 

 Wąż słowny – wymienianie słów zaczynających się na pierwszą literę poprzedniego 

wyrazu, np. rower, rzeka, antracyt, tramwaj… 

 Łamaniec językowy – bardzo trudna do wymówienia fraza, np. w Szczebrzeszynie   
chrząszcz brzmi w trzcinie, konstantynopolitańczykowianeczka, stół                                     

z powyłamywanymi nogami, w czasie suszy szosa sucha. 

 Anagram – wyraz powstały z takich samych liter innego wyrazu; przestawienie liter 
nadaje mu nowe znaczenie, np. narty – tyran, kot – kto, romantyk – markotny, 

kosmatka – maskotka, masło – słoma. 

 Kalambur – gra słów, która bazuje na słowach o podobnym lub takim samym 
brzmieniu, wydobywając nowy sens, np. historyk – histeryk, Ania z Anina. 

 Metagram – wyraz różniący się od drugiego tylko jedną literą, np. trawa – brawa, 

waza – faza, pies – bies. 

 Palindrom – wyraz lub wyrażenie, które czytane wspak brzmi tak samo, np. kajak, 
owocowo. 

 Pangram – zdanie zawierające wszystkie litery danego języka. W języku polskim 
pangramy powinny mieć 32 litery, bo tyle jest ich w naszym alfabecie, np. Mężny 

bądź, chroń pułk twój i sześć flag. Pangramy często pozbawione są sensu. 

 Spuneryzm – zamiana pierwszych liter w dwóch wyrazach , znana również jako gra 

półsłówek, np. tenis w porcie, mądra Jola, stój, Halina. 

 Zażółć gęślą jaźń – krótkie i nonsensowne zdanie w istocie jest prezentacją wszystkich 
polskich liter ze znakami diakrytycznymi: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.    

 Inne zabawy: zagadki, rymowanki, skojarzenia. 
2. Przeczytaj rymowankę ortograficzną: 

Rzepa, krzew, porzeczka, korzyść, 

moździerz, Murzyn, podkomorzy. 

perz, korzenie, rzędy grządek, 

rzec, korytarz, kurz, porządek, 

talerz, orzech, rzodkiew, rzemień, 

grzmoty, burza, uderzenie, 

szczerzyć, tchórz, nietoperz, zwierzę, 

jarzębina, pojezierze, 

rznąć, zdarzenie, elementarz, 

jarzmo, kołnierz, świerzb, kalendarz, 

rzadko, rzęsa, rzeźba twarzy, 

rzecz, rzetelny, rzut, towarzysz, 

rzeka, wierzba, węgorz, wierzch, 

wietrzyk, rześki, zorza, zmierzch, 

kałamarz, rzemiosło, urząd. 

Naucz się, wszak słów niedużo. 


