
 

 

 
 
Ślimaki z literami to plansze przeznaczone do nauki alfabetu poprzez zabawę. Pozwalają na 
utrwalenie znajomości literek oraz na wspaniałą zabawę na świeżym powietrzu. 

 
 

Alfabet #31 
Alfabet to propozycja gry zarówno dla najmłodszych jak i nieco starszych dzieci.  

Dzięki niej dzieciaki poznają świat liter w ciekawy sposób, dwiczą wyobraźnię oraz pamięd, 
 a starsze uczą się ortografii oraz literowania. 

 
 

Utrwalenie alfabetu 
Ustaw dzieci w rzędzie, każde po kolei podchodzi do litery wskazanej przez Ciebie. 

 
 

Literowanie słów 
Możesz podzielid uczestników na dwie rywalizujące grupy lub wybrad pojedynczych 

zawodników, którzy stoczą „pojedynek” między sobą. 
Grupy/zawodnicy wymyślają dla przeciwnika słowo do przeliterowania np. nazwy rzeczy,  

ale również nazwy miasta, kraju lub trudniejsze z dyktanda. Punkt zdobywa grupa/uczestnik, 
która prawidłowo wykona zadanie, gramy do 5 punktów. 

Dodatkowo grę możesz urozmaicid korzystając ze zdjęd lub kart, które losują zawodnicy.  
W tym przypadku zadaniem będzie przeliterowanie słowa widniejącego na wylosowanej 

karcie. 
 
 

Poznawanie samogłosek i spółgłosek 
Wybierz osoby, które będą skakały odpowiednio na spółgłoski lub samogłoski wypowiadając 

głośno ich brzmienie. Pozostała grupa dzieci może powtarzad prawidłowo wypowiedziane 
brzmienia liter. 
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Wymyśl słowo 

Przygotuj: kredę oraz woreczki z grochem (kapsle lub kamyczki) 
W odpowiedniej odległości narysuj kredą linie rzutu. 

Podziel dzieci na dwie grupy. 
Jedna osoba z grupy rzuca woreczek na plansze alfabetu, przeciwnicy mają za zadania 

znaleźd słowo rozpoczynające się od litery, na którą spadł woreczek. 
W przypadku nieco starszych dzieci grę możesz urozmaicid wprowadzając różne kategorie 

słów np. rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki itd. Możesz również wzbogacid grę 
 o wyzwanie polegające na tworzeniu zdania rozpoczynającego się danym słowem lub na 

wymyśleniu więcej niż jednego słowa na daną literę. 
 Dzieci mogą także podwiczyd języki obce. 

Jeśli chcesz, możesz dodad do tej gry również nieco ruchu fizycznego. Wystarczy, iż linie rzutu 
narysujesz nieco dalej od planszy alfabetu, a gracz, który odgadnie prawidłowo literkę będzie 

musiał w jak najkrótszym czasie odzyskad woreczek z planszy i wrócid na linie rzutu,  
aby powtórzyd wyzwanie. Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej słów np. w ciągu 5 

minut. Aby zaangażowad pozostałych uczestników, możesz podzielid ich na grupy, 
w tym przypadku woreczek przekazywany jest kolejnej osobie w danej drużynie.  

Wygrywa ta, która najszybciej wykona zadanie. 
 
 

Nauka ortografii 
Przygotuj: katy z zapisanymi słowami. 
Podziel uczestników na dwie grupy. 

Każda z grup losuje słowo, które będzie musiała przeliterowad skacząc na odpowiednie pola  
z literami. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów za bezbłędnie 

przeliterowanie słowa. 
 
 

Znajdź słowa w swoim otoczeniu 
Ustaw dzieci w rzędzie. Przechodząc przez cały alfabet od A-Z każde kolejne dziecko 
wyszukuje nazwy czegoś ze swojego otoczenia rozpoczynające się na daną literkę,  
po czym musi przeliterowad dane słowo skacząc na odpowiednie pola z planszy. 

 
 

Literuj w Grupie (Grupowe - Literowanie) 
Podziel uczestników na grupy np. 4 osobowe.  Wytypuje po dwie drużyny, które będą ze 
sobą rywalizowały. Zadaniem drużyny jest wymyślenie 5 słów składający się z tylu liter,  

ilu zawodników posiada przeciwna drużyna. W tym przypadku będzie to 5 słów składających 
się z 4 liter. Następnie zawodnicy z drużyny tworzą słowa wskazane przez przeciwników 
ustawiając się na planszy – jeden uczestnik staje na jednej literze. Gracze muszą trzymad 

 się za ręce, jeżeli odległośd między mini jest za duża mogą użyd chusty, sznurka itd.  
Wygrywa ta drużyna, która w najkrótszym czasie ukooczy zadanie. 

 
 



 

 

 
Jak najwięcej słów 

Przygotuj: 5-6 woreczków grochem. 
Podziel zawodników na dwie drużyny. 

Jedna z drużyn rzuca woreczkami na plansze, a druga ma za zadania stworzyd ze wskazanych 
przez woreczki liter jak najwięcej wyrazów. Możesz podnieśd poziom trudnośd ograniczając 

czas na wykonanie zadania np. do 10 min. lub wskazad dodatkowe litery (np. A, I, T, W), 
które zawodnicy muszą wykorzystad tworząc wyrazy. 

 
 


