
Zabawa  AKROSTYCH 

Jest to fajna forma zabawy słowno – logicznej  dla 2 lub 
3 osób, znana niektórym uczniom z lekcji religii, ale 
może też być w wersji świeckiej. Potrzebne są karki 
papieru i coś do pisania.  Jedna osoba wybrana losowo 
lub w inny sposób wybiera hasło /wyraz lub krótki zwrot/. 
Podaje  hasło uczestnikom i wszyscy gracze zapisują je 
w pionie, jedna litera pod drugą na środku kartki. 
Następnie na hasło start /osoby, która w tej części gry 
wybrała hasło/, uczestnicy gry dopisują do 
poszczególnych liter wyrazy związane tematycznie z 
hasłem głównym / np. do hasła głównego WARSZAWA, 
do litery W mogą to być wyrazy Wycieczka, w na 
początku wyrazu; lub Starówka, litera W w środku 
wyrazu/. Gdy najszybszy zawodnik dopisze wszystkie 
wyrazy do hasła głównego mówi stop. Sprawdzamy 
dopisane wyrazy, nie mogą one się powtarzać w haśle 
jednego gracza. Za każdy dobrze dopisany wyraz 
zawodnik  zdobywa 2 punkty /lub inną liczbę punktów 
jaką ustalimy/. W następnej kolejce inna osoba ustala 
hasło główne. Grę kończymy po ustalonej liczbie haseł 
lub gdy nam się znudzi. Liczymy punkty i wyłaniamy 
zwycięzcę. Miłej zabawy. 

  
Gra w imiona 

Przed rozpoczęciem gry musimy przygotować parzystą 
liczbę wyciętych prostokątnych kartoników /20, 30 lub 
więcej/. Na poszczególnych kartonikach zapisujemy 
imiona. Każde imię musi być zapisane na dwóch 
różnych kartonikach. Mogą to być dowolne imiona, 
imiona kolegów z naszej klasy, imiona z Biblii, wg 
naszego uznania. Po zakończeniu tej części pracy 
przystępujemy do gry. Pomieszane kartoniki  z imionami 



układamy czystą stroną do wierzchu, tak żeby nikt nie 
widział napisów. Losujemy po 2 kartoniki, raz jedna 
osoba, raz druga starając się znaleźć parę, czyli dwa 
takie same imiona. Jeśli wylosowane imiona są różne, 
odkładamy je ponownie i staramy się zapamiętać,  gdzie 
je położyliśmy. Jeśli mamy parę imion zabieramy ją i 
odkładamy, aby na końcu je policzyć. Obserwujemy też 
pary naszego współgracza i zapamiętujemy gdzie je 
odkłada. Po zebraniu wszystkich par liczymy, kto 
zgromadził ich więcej i to jest zwycięzca rozgrywki. Miłej 
zabawy. 
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