
Zestaw zabaw konkursowych – Magia kolorów 

A) Przed przystąpieniem do zabawy, warto nauczyć się kilku słówek – nazwy różnych 

elementów w konkretnych kolorach. Moje propozycje to: SUN, APPLE, SNOWMAN, 

FROG, CARROT, PLUM. Gdy już wszyscy uczestnicy znają słówka, jedna osoba prezentuje 

karty w języku angielskim i mówi zdania typu „Sun is yellow, apple is blue”. Pozostali 

uczestnicy zabawy oceniają prawidłowość wypowiedzianych zdań. Jeśli przedstawiane zdania 

są prawdziwe, mówią „Yes”, jeśli nie, to „No”. Można wzbogacić zabawę o ruch, np. „Yes” 

łączymy z klaskaniem w dłonie, a „No” z tupaniem. Uczestnicy mogą zamieniać się rolami. 

By wprowadzić do zabawy element rywalizacji, można umówić się, że osoba, która się 

pomyli odpada z gry, albo traci punkty. 

 B) Mieszanie kolorów. Do zabawy potrzebne będą farby w różnych kolorach, pędzle, woda 

do płukania, talerzyki jednorazowe lub spodeczki. Jedna z osób - „Prowadzący”, który wydaje 

polecenia, zadaje pytania. Poniżej przedstawiam przykładową sytuację podczas zabawy: 

Prowadzący: Take some blue paint. (jeden z uczestników nabiera niebieskiej farby i daje ją na 

jeden z pustych spodeczków) 

Prowadzący: Add some yellow paint. (drugi z uczestników nabiera trochę żółtej farby i 

miesza ją z niebieską.) 

Prowadzący: What colour can you see?  

Uczestnicy zabawy odpowiadają na pytania: I can see green/It’s green. 

Sytuację powtarzamy z wykorzystaniem różnych kombinacji kolorów. Uczestnicy mogą 

zamieniać się rolami. Powstałe barwy można wykorzystać do namalowania jakiegoś 

wspólnego obrazu. 

 

 C) Potrzebne rekwizyty - kolorowe piłeczki lub balony. Wybieramy znów osobę prowadzącą, 

a pozostali uczestnicy mogą siedzieć obok siebie, w kole lub w półkolu. Osoba prowadząca 

rzuca piłeczki kolejno w kierunku pozostałych uczestników, wymieniając kolory. Jeżeli 

rzucana piłeczka rzeczywiście jest w nazywanym kolorze, uczestnik musi ją złapać. Jeśli nie, 

złapać jej nie może. Kto się pomyli, ten daje fant. By go odzyskać musi wykonać jakieś 

zadanie (np. odszukać w pokoju rzecz o podanym kolorze, wykonać jakieś gimnastyczne 

ćwiczenie, zaśpiewać piosenkę, naśladować jakieś zwierzę itp.) 

 


