
Epitety smażone kotlety 

Polecam zabawę uczącą dzieci stosowania przymiotników. Na stronie z zabawami edukacyjnymi (link 

poniżej) jest opisana jako zabawa uniwersalna: dla dzieci szkolnych, przedszkolaków, dorośli również 

będą mieli przyjemność z uczestnictwa w niej.  Wiele dzieci ma problem z opisywaniem 

przedmiotów. Często używają rzeczowników zamiast przymiotników, np. klocki są z drewna zamiast 

drewniane. Niektóre opisują przedmiot, określając tylko jego kolory, np. klocki są zielone, czerwone i 

niebieskie. Nie potrafią uchwycić żadnej innej cechy. Zabawa w epitety nie tylko wzbogaci słownictwo 

dziecka, ale rozwinie jego myślenie, spostrzegawczość. 

Jak gramy? 

 Zaczynamy do przygotowania pudełka z otworem lub 2 otworami oraz różnych przedmiotów: 

miękkich, lepkich, twardych, szorstkich itd.  

 Podajemy nazwę gry uczestnikom.  

 Wyjaśniamy, co to jest epitet, używając przykładu: prosimy, by powiedzieli jaka jest np. 

firanka. Odpowiedzi mogą być różne: biała, cienka, długa, gładka, wzorzysta. Te wyrazy, które 

określają, jakie coś jest, to epitety. Tyle informacji dla dzieci. Dodatkowa wyjaśnienie dla 

dorosłych: epitety są środkiem stylistycznym i w wypowiedzi uwydatniają cechy 

charakterystyczne przedmiotu lub osoby, służą uplastycznieniu opisu, nadaniu zabarwienia 

emocjonalnego opisowi. Dzięki temu firanka może przestać być taka zwykła i stać się 

delikatna, zwiewna. W funkcji epitetów występują najczęściej takie części mowy jak 

przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe. Dzieci nie muszą o tym wszystkim wiedzieć. 

Powinny umieć użyć praktycznie epitetów, więc muszą przede wszystkim poznać przymiotniki 

i imiesłowy, które przypominają przymiotniki.  

 Wybieramy zgadującego, który wkłada rękę/ręce (zależy ile otworów mamy w pudełku) i 

dotyka przedmiotu (poznaje przez dotyk). 

 Opisuje przedmiot na głos, używając wyłącznie epitetów (mówi, jakie coś jest), a publiczność 

zgaduje. Jeśli zgadujący pierwszy się domyśli, co jest w pudełku, może dodać epitety, które 

wynikają z jego wiedzy, a nie sprawdzania rękami, np. może podać kolor przedmiotu, którego 

przecież nie widzi (bo wie, że w pudełku jest cytryna). 

 Jeśli publiczność podaje błędne odpowiedzi, zgadujący krzyczy: epitety smażone kotlety. 

Uwaga! Na początku pomagamy dzieciom i naprowadzamy na epitety (np. coś jest z drewna, albo 

łatwo to podnieść, to jakie to jest?). 

Miłej zabawy! 
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