
 

Litery i złośliwa korona! – gra rozwijająca koncentrację uwagi 

dla dwóch graczy 

 

Elementy gry: 

 40 kart (20 kart zwykłych i 20 kart z symbolem złośliwej korony). 

 

Przygotowanie: 

1. Wydrukujcie szablon z grą na kartonie, wytnijcie starannie wszystkie karty. 

2. Podzielcie karty na dwa stosy  - na jednym znajdują się karty z literami, a na drugim karty z literami i symbolem 

korony. Potasujcie oba stosy kart. Jedną kartę z pierwszego stosu połóżcie zakrytą na środku stołu, pozostałe 

karty tworzą talię do gry. Z drugiego stosu wylosujcie 5 kart i wtasujcie je do talii (reszta kart nie będzie 

potrzebna w tej rozgrywce). Następnie rozdajcie po 12 kart każdemu graczowi – karty te są trzymane w rękach. 

 

Rozgrywka: 

 Na umówiony sygnał odkryjcie kartę ze środka stołu. Gracz musi jak najszybciej umieścić swoją kartę na 

kartę leżącą na środku stołu, tak, aby widoczna była tylko jedna karta.  

 

Reguły wykładania kart: 

1. Każda karta przedstawia literkę, która zbudowana jest z mniejszych literek.  

2. Następna wyłożona karta musi przedstawiać dużą literę tożsamą z małymi literkami z poprzedniej karty. 

 

 

 

Np. Na środku stołu leży karta z literą „C” złożoną z 

małych literek „D” . Gracz może położyć na nią kartę, 

która koniecznie przedstawia literę „D” złożoną z 

dowolnych małych literek. 

3. Na niektórych kartach pojawia się symbol złośliwej korony. Korona wywraca zasady gry do góry nogami! 

Od tego momentu następna wyłożona karta musi składać się z małych literek tożsamych z dużą literą z 

poprzedniej karty. Zasada ta obowiązuje do pojawienia się następnej karty  

z symbolem złośliwej korony.
 

 

 

 

Np. Na środku stołu leży teraz karta z literą „U” 

złożoną z małych literek „D”, ale jest na niej również 

symbol korony. Gracz może położyć na nią kartę, 

która przedstawia dowolną literę złożoną z małych 

literek „U”. 

4. Jeżeli gracz popełni błąd musi zebrać do ręki dwie karty ze spodu stosu. 

5. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy żaden z graczy nie będzie posiadał odpowiedniej karty, aby położyć ją 

na stos. Wówczas każdy gracz dobiera po dwie karty ze spodu stosu (do momentu, aż pojawi się możliwość 

zagrania odpowiedniej karty). 

 

Koniec gry: 

Grę zwycięża gracz, który jak najszybciej pozbędzie się wszystkich swoich kart. 

Powodzenia!
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