
KOT MINISTRA  

Wspaniała gra dla całej rodziny, która rozwija zasób słownictwa dziecka i jego znajomość alfabetu. Zabawa jest rozgrywana             

w turach i może mieć dowolną liczbę graczy.  

Każdą rundę rozpoczyna zdanie „kot ministra jest…”, a zawodnicy muszą  w określonej kolejności wybrać odpowiedni przymiot-

nik. Tura odpowiada jednej literze alfabetu – po rozpoczęciu gry pierwsza osoba może powiedzieć, że „kot ministra jest ak-

tywny”, druga zaś, że „kot ministra jest ambitny”.  

W turze drugiej kot ministra będzie na przykład „biedny”, „bystry” czy „błękitny”. Gra kończy się po przejściu całego alfabet u i 

nie ma tu zwycięzców i przegranych – są za to nowe słowa, które poznało dziecko. 

Np. I runda dla 3 osób: 

Kot ministra jest aktywny 

Kot ministra jest ambitny 

Kot ministra jest agresywny 

 

II runda dla 4 osób: 

Kot ministra jest biedny 

Kot ministra jest bystry 

Kot ministra jest brudny 
Kot ministra jest bengalski itp. 
 

Grę można uatrakcyjnić. Za powtórzenie oraz brak przymiotnika dajemy fant, który na końcu trzeba wykupić wykonując zada-

nie. 

 



 

 

Gra planszowa 

Dziś wykonamy grę planszową dla całej rodziny, potrzebne nam będą nakrętki od butelek w różnych kolorach, karton, coś do pisania, dwa dekielki            

od słoików, pionki do gry oraz kostka. Na kartonie układamy 1 dekielek od słoika to będzie nasz START, możemy go podpisać, następnie układamy 

nakrętki od butelek w kształt wijącego się węża, tak aby kolory nakrętek były przypadkowe, na końcu naszego węża układamy drugi dekielek od sło-

ika. W zależności od tego jakie mamy kolory nakrętek wymyślamy zadania, np. jeżeli ktoś stanie na kolor: 

-biały-czekasz 2 kolejki , 

-pomarańczowy- musisz cofnąć się o 3 pola, 

-czerwony-masz dodatkowy ruch rzuć kostką, 

-czarny-stoisz jedna kolejkę, 

-granatowy- wracasz na start. 

Karton na którym układamy kapselki można pomalować farbami a kapselki przykleić, będziemy mieć grę wielokrotnego użytku. Między kapselki 

można dołożyć inne przedmioty i je opisać wszystko zależy od waszej wyobraźni. Ja dodałam drabinki LEGO, dzięki którym możesz szybciej przejść 

trasę i pogniecioną krepę, która cofa na START. Udanej zabawy! 

 



 



 



 



 


