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SYLABOWE JAZDY  

Pomysły na naukę czytania z wykorzystaniem 

samochodzików  

Rodzicu! Przygotuj kartoniki z sylabami otwartymi czyli zakończonymi 

samogłoskami, np. wa, we, wi, pa, po, ko, ta, ba, le, ra, ru, ni, ka, sa, ta, 

za, da, ba, ty, mo, me, bu, …  

Do ćwiczeń potrzebne będą samochodziki, których z pewnością nie 

brakuje w dziecięcych, zwłaszcza chłopięcych zabawkach. Zamiast 

dywanu z trasami, można wykorzystać arkusze szarego papieru, bądź 

też wytyczyć trasy na podłodze za pomocą sznurków, tasiemek itp.  

Przyda się też taśma lub masa mocująca do przyczepiania kartoników do 

samochodów.  

Ćwiczenie 1  

Lubisz samochody i jazdę nimi? Możesz podjeżdżać samochodami, na 

których zapakowane są sylaby. Miejsca na parkingu oznaczone są 

sylabami. Najpierw przeczytaj sylaby, które oznaczają miejsca 

parkingowe.  

  



Na miejscu parkingowym oznaczonym sylabą „wa”, mogą zaparkować 

tylko te samochody, które mają „zapakowaną” taką sylabę, która utworzy 

z nią wyraz, np. wa-ta, wa-za, wa-da  

Które samochody pojadą na miejsce z sylabą „ko”?    

Ćwiczenie 2  

Tym razem ty musisz zapakować swojego pickupa…  

Które sylaby mogą zostać „zapakowane” na czekające samochody, aby 

te mogły zaparkować na miejscu „pa” i utworzyć wyraz z przywiezioną 

sylabę?  

Może uda ci się z przywiezionych przez samochody sylab, ułożyć inne 

wyrazy? Dwu lub nawet trzysylabowe?  

   

Ćwiczenie3  

Przygotuj kostkę do gry i pionki. Rozłóż sylaby na dywanie. Wędruj 

pionkiem po sylabach, przesuwaj nim o liczbę pól zgodną z wyrzuconymi 

oczkami na kostce. Ja wyrzuciłam   i stanęłam na sylabie „ba”. Czy 

potrafisz wymienić wyrazy, które zaczynają się sylabą „ba”? np. ba-nan, 

ba-lon.   

Za każdy wyraz dostaniesz punkt! Możesz wykorzystać swój samochód i 

zbierać sylaby, które już wykorzystałeś😊  



Jeśli grasz z kimś – to wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety lub 

która uzyska więcej punktów. Zasady warto ustalić przed rozpoczęciem 

gry.  

  

  

Ćwiczenie 4  

Ćwiczenie z sylabami – kolejna wersja     

Sylaby są rozsypane i odwrócone napisem do podłogi. Na trasie oznacz 

start i metę. Wylosuj kartonik i przesuń się o tyle pól, ile potrafisz 

wymienić wyrazów na tę sylabę. Ja, wylosowałam „ta” i przesunęłam się 

na 4 pole, bo wymieniłam cztery wyrazy: taboret, taśma, tablica, taczka. 

Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety. Musisz więc wymyślać 

jak najwięcej wyrazów.  

  



  
  

Może Ty wymyślisz jeszcze inne zabawy z sylabami?  
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