
GRY SŁOWNE z literką M 

Na pewno pamiętacie, że 26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Na świecie jest różnie np. Amerykanie i Włosi 

świętują w drugą niedzielę maja (czyli było to 10 maja w 2020 roku).  Dzień Matki w Armenii obchodzony jest 7 kwietnia,  

w Meksyku - 10 maja, w Boliwii - 27 maja, w Tajlandii- 12 sierpnia, a w Indonezji - 22 grudnia. 

 

Dzisiaj proponuję gry słowne - 10 zadań z literką M.   

Potrzebna będzie kartka i długopis, ewentualnie wydruk strony.  

Ćwiczymy logiczne i twórcze myślenie, koncentrację, gotowość i wybiórczość pamięci…   

Myślcie i za każdym razem przy zadaniach od 1 do 9 starajcie się podać (napisać) co najmniej 10 haseł. 

  

10 ZADAŃ  z literką M 

1. Wymień imiona na lit. M……...     

2. Utwórz słowa zmieniając jedną literkę w wyrazie MAMA  np.  DAMA , MAJA,……..    

3. Podaj rzeczy do jedzenia lub picia na lit. M…..    

4. Utwórz słowa z liter wyrazu MATULECZKA  np. TAM, MECZ….. 

5. Napisz nazwy zwierząt na lit. M….. 

6. Podaj, kim może być człowiek na lit. M……..?  np. MYŚLICIEL,  

7. Podaj, co można robić na lit. M…..?    np. MRUGAĆ,  

8. Utwórz zdanie składające się z jak największej liczby słów na lit. M  

9. Podaj wyrazy kończące się na lit. … _ _ _  M.     np.   TAM,  DOM, …. 

10. Rozwiąż krzyżówkę.

              Każde słowo składa się z liter poprzedniego +1. 
                Słowa do 1 do 6 zaczynają się na tą samą literkę. 

 

       
   

   
    

     
      

       
 

 
 

 

1. W alfabecie, przed literką „N”. 

 

2. „Coś posiada”, czyli „coś  ....” 

  

3. Kończy partię szachów.  „Szach i ….” 

 

4. Na niej walczą zawodnicy albo, ... zrobiona ze słomy.  

 

5. Imię żeńskie. 

 

6. „Nie żywa”, czyli....  

 

7. „Autobus” na szynach. 

 

 
Bawcie się dobrze ćwicząc i rozwijając myślenie logiczne.   

Im więcej haseł podacie w zadaniach do 1 do 9 tym lepiej.  

Do zobaczenia na zajęciach MDK. 

 

Aleksandra Stawicka  

 


