
             Kalambury 
Kategorie:

1. Przedmioty:

but, linijka, czapka, garnek, młotek, siekiera, stół, ławka, krzesło, szafa, nożyczki, 
pędzel, kubek, piłka do ping ponga, skakanka, doniczka, świeca, pudełko, 
szczoteczka do zębów, wiertarka, karmnik, luneta, lupa, sukienka, spodnie, 
kaloryfer, dzwonek, tornister, łopata, grabie, wiadro, talerz, zegar, nóż, widelec, 
lustro, pilot do telewizora, komputer torba, piłka nożna, okulary, poduszka

2. Zwierzę:

Kot, wiewiórka, pies, lis, jeleń, zając, dzik, chomik, rekin, wąż, jaszczurka, mysz, 
motyl, sikorka, wrona, zebra, żyrafa, lew,  hipopotam, aligator, wieloryb, biedronka, 
stonka, pasikonik, dżdżownica, gąsienica, pszczoła, osa,  komar, dzięcioł, kret, 
mrówkojad, żółw, bocian, ślimak, rak, kaczka, borsuk, surykatka, świnka morska, 
świnia, krowa, koza, gęś, paw, kogut, kura, ryba, małpa, koń, byk, wilk, dzięcioł, 
owca

3. Słodkości:



Lizak, tort, cukier, wata cukrowa, lody, deser, pierniki, lukier, makowiec, cukierki, 
laska cukrowa, oranżada, koktajl, shake, czekolada, batonik, ciastka, karmel, 
krówka, jabłecznik, babeczka, bita śmietana, beza, żelki, pączki, donuty,  wafelki, 
drożdżówka, placek z wiśniami

4. Bajki:

Kopciuszek, Kot w butach, Królewna Śnieżka, Śpiąca królewna, Piękna i Bestia, Mała 
Syrenka, Pinokio, Piotruś Pan, Calineczka, Dzwoneczek, Królowa Śniegu, Toy Story, 
Potwory i spółka, Król Lew, Coco, Herkules, Aladyn, Alicja w krainie czarów, Bambi, 
Dawno temu w trawie, Dzwonnik z Notre Dame, Gdzie jest Nemo, Smerfy, Stoliczku 
nakryj się

5. Znana filmy familijne:

Ania z Zielonego Wzgórza, Kevin sam  w domu, Charlie i fabryka czekolady, Lessie 
wróć, Artur i Minimki, Niania Mcphee,  101 Dalmatyńczyków, Czarownica, Opowieści 
z Narnii, Karate Kid, Asterix i Obelix, Jumanji, Pani Doubtfire, Mary Poppins,  
Czarnoksiężnik z krainy Oz, E.T., Bethoveen

6. Przysłowia:

- Cicha woda brzegi rwie
- co się odwlecze, to nie uciecze



- być złym jak osa
- baba z wozu, koniom lżej
- w marcu,  jak w garncu
- kwiecień plecień poprzeplata trochę zimy trochę lata
- idzie luty, podkuj buty
- cisza, jak makiem zasiał
- do wesela się zagoi
- rzucać słowa na wiatr
- czuć się  jak piąte koło u wozu
- paluszek i główka to szkolna wymówka
- gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta
- czuć się ja ryba w wodzie

7. Programy rozrywkowe:
Taniec z gwiazdami, Mam talent, Twoja twarz brzmi znajomo, Familiada, Milionerzy, 
Jeden z dziesięciu, Rolnik szuka żony, MasterChef, Kuchenne rewolucje, The Voice of 
Poland, Nasz nowy dom, Google Box, Bake off- ale ciacho, Top Model
8. Seriale:



Ojciec Mateusz,  M jak miłość, Rancho, Na sygnale, Na dobre i na złe, Na wspólnej, 
Barwy szczęścia, Klan, Korona królów, Rodzinka pl, Komisarz  Alex, Czterej pancerni i
pies, Poszukiwany poszukiwana, Allo Allo, Przyjaciółki, Co ludzie powiedzą,  Sami 
swoi
9. Zawody: 
Lekarz, sprzątaczka, sprzedawca, stolarz, pielęgniarka, krawcowa, kominiarz, 
spawacz, policjant, strażak, weterynarz, ogrodnik, piosenkarz, aktor, elektryk, 
hydraulik, kierowca, psycholog, chirurg, architekt, barista, barman, budowlaniec, 
dekarz, dietetyk, dziennikarz, farmaceuta, reżyser, fizjoterapeuta, fotograf, fryzjer, 
psi fryzjer, detektyw, informatyk, instruktor fitness, kelner, kosmetyczka, księgowa, 
kucharz, magazynier, mechanik, nauczyciel, ochroniarz, niania, piekarz, sekretarka, 
cukiernik, bokser, sportowiec, malarz, pisarz, florysta, szofer, sędzia
10. Kwiaty: 
Tulipan, storczyk, róża, fiołek, bratek, bez, stokrotka, lilia, piwonia, mak, rumianek, 
chaber, krokus, kaktus, przebiśnieg, czosnek, jaskier, szafirek, lewkonia, goździk, 
gerbera, anturium, żonkil, łubin, słonecznik, mieczyk, konwalia, frezja



Zasady:
 oczywiście można dodać inne kategorie, można dopisać hasła według 

uznania i pomysłu
 przygotowujemy kartki i coś do pisania
 hasła można przedstawić gestem( bez używania słów), bądź narysować
 gra rodzinna, sposób na miłe spędzenie wspólnego czasu
 nagradzamy odgadnięte hasło oklaskami, zachęcamy wszystkich do zabawy
 można podzielić się na grupy lub każdy  gra osobno, pozostawiam do 

państwa wyboru
 przygotowanie do turnieju: 

      - proszę przygotować kartonik, pudełko, miskę, do której
        wrzucone zostaną karteczki z hasłami
      - proszę wyciąć z tabelki wszystkie hasła, można to 
        zadanie zrobić wspólnie z państwa dziećmi
      - wycięte karteczki z hasłami należy złożyć by ukryć 
        słowo i wrzucić do pojemnika, można to 
        zadanie zrobić wspólnie z państwa dziećmi

 na początku zabawy należy wybrać osobę prowadzącą, która będzie 
zapisywać zdobyte punkty, będzie podawać pojemnik z ukrytymi hasłami, 
czuwać nad przebiegiem gry

 przed rysowaniem lub pokazywaniem można określić dziedzinę, według tych 
podanych wyżej lub tych, które gracze sobie wymyślą dodatkowo



 proszę o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia podczas zabawy, obejrzymy je po
powrocie już na zajęciach w ŚDS
Życzę udanej zabawy 
Gorąco pozdrawiam Agnieszka Przynoga

but linijka czapka garnek

młotek siekiera stół ławka

krzesło szafa nożyczki pędzel

kubek piłka do ping
ponga

skakanka doniczka

świeca pudełko Szczoteczka do
zębów

wiertarka



karmnik luneta lupa sukienka

spodnie kaloryfer dzwonek tornister

łopata wiadro grabie talerz

zegar nóż widelec lustro

pilot od
telewizora

komputer torba koło

poduszka okulary piłka nożna kot



wiewiórka pies lis jeleń

zając dzik chomik rekin

waż jaszczurka mysz motyl

sikorka wrona zebra żyrafa

lew hipopotam aligator wieloryb

biedronka stonka pasikonik dżdżownica



gąsienica pszczoła osa komar

dzięcioł kret mrówkojad żółw

bocian ślimak rak kaczka

borsuk świnka morska krowa koza

gęś paw kogut kura



surykatka ryba małpa koń

byk wilk dzięcioł owca

lizak tort cukier Wata cukrowa

lody deser pierniki lukier

makowiec cukierki Laska cukrowa oranżada

koktajl shake czekolada batonik



ciastka karmel krówka jabłecznik

babeczka bita śmietana beza żelki

pączki donuty wafelki Kopciuszek

Kot w butach Królewna Śnieżka Stoliczku nakryj
się

Śpiąca królewna

Piękna i Bestia Mała Syrenka Pinokio Piotruś Pan

Calineczka Dzwoneczek Królowa Śniegu Toy story



Potwory i spółka Coco Król Lew Aladyn

Alicja w krainie
czarów

Bambi Dawno temu w
trawie

Dzwonnik z Notre
Dame

Gdzie jest Nemo Ania z Zielonego
Wzgórza

Kevin sam w
domu

Charlie i fabryka
czekolady

Lessie wróć Artur i Minimki Niania Mcphee Elf

101
Dalmatyńczyków

Beethoven Czarownica Opowieści z Narnii

Karate Kid Asterix i Obelix Jumanji Pani Doubtfire



Mary Poppins Czarnoksiężnik z
krainy Oz

E.T. Cicha woda brzegi
rwie

Co się odwlecze to
nie uciecze

Być złym jak osa Baba z wozu
koniom lżej

W marcu jak w
garncu

Kwiecień plecień
poprzeplata
trochę zimy
trochę lata

Paluszek i główka
to szkolna
wymówka

Idzie luty podkuj
buty

Cisza jak makiem
zasiał

Do wesela się
zagoi

Rzucać słowa na
wiatr

Czuć się jak piąte
koło u wozu

Czuć się jak ryba
w wodzie

Gdzie dwóch się
bije tam trzeci

korzysta

Taniec z
gwiazdami

Mam talent Twoja twarz brzmi
znajomo



Familiada Milionerzy Jeden z dziesięciu Jaka to melodia

Koło fortuny Dance Dance
Dance

Rolnik szuka żony MasterChef

Kuchenne
rewolucje

The Voice of
Poland

Nasz nowy dom Google Box

Bake Off- ale
ciacho

Top Model Ojciec Mateusz M jak miłość

Ranczo Wilkowyje Na sygnale Na dobre i na złe Barwy szczęścia

Klan Korona królów Rodzinka pl Komisarz Alex



Czterej pancerni i
pies

Alla Allo Przyjaciółki Tulipan

storczyk róża fiołek bratek

bez stokrotka lilia piwonia

Mak rumianek chaber krokus

przebiśnieg czosnek jaskier szafirek

lewkonia goździk gerbera anturium



żonkil łubin słonecznik Mieczyk( gladiolus
)

konwalia frezja lekarz sprzątaczka

sprzedawca stolarz pielęgniarka krawcowa

kominiarz spawacz policjant                strażak

weterynarz ogrodnik piosenkarz aktor

elektryk hydraulik kierowca psycholog



chirurg architekt barista barman

budowlaniec dekarz dietetyk dziennikarz

farmaceuta reżyser fizjoterapeuta fotograf

fryzjer Psi fryzjer detektyw informatyk

Instruktor fitness kelner kosmetyczka księgowa



kucharz magazynier mechanik nauczyciel

ochroniarz niania piekarz sekretarka

cukiernik bokser sportowiec malarz

pisarz florysta szofer sędzia

                                    


