
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Gry edukacyjne - zrób to 
sam Warsztaty metodyczne  

dla nauczycieli polonijnych 

Madryt , 4-5 XI 2017 
 
prowadzący: Magdalena Dębowska 
 



GRA EDUKACYJNA wg W. Okonia  
 gra 
◦ to odmiana zabawy polegająca na respektowaniu 

ustalonych ściśle reguł (nie wynik swobodnej 
twórczości) 

 gra dydaktyczna 
◦ wymaga wysiłku myślowego  
◦ służy uczeniu się i kształceniu umysłowemu 
◦ podporządkowana jest celowi dydaktycznemu 

 
 

 Magdalena Dębowska LOM Madryt 



GRY NA LEKCJI 

ZALETY WADY 
Magdalena Dębowska LOM Madryt 



1. STORY CUBES 

 ćwiczenie mówienia, 
 ćwiczenie lateralnego i kreatywnego myślenia, 
 przygotowanie do pisania, 
 utrwalenie słownictwa 
 powtórka epok, treści lektur, filmów... 
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www.senteacher.org  
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http://www.senteacher.org/


2. gry planszowe 

utrwalanie materiału 

ćwiczenie mówienia 

praca z tekstem (np. 

ilustracja wierszy)  

nauka liczenia – co 

najmniej do 6  – 

dodawania, odejmowania...  
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https://basiowegry.wordpress.com/ 
 157  darmowych gier planszowych do wydrukowania, w tym: 

 

Historia Polski – ważne postaci, symbole, wydarzenia z 
historii Polski  
„Idzie Grześ przez wieś” – ilustracja wiersza Juliana Tuwima 
„Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie” - jw 
Będę prezydentem – kolory, podział administracyjny Polski, 
strategiczne myślenie 
Osada nad rzeką  - produkty, planowanie,praca w zespole 
Oznaki jesieni, zimy, wiosny, lata  - słownictwo 
Podróż po Polsce – geografia, liczenie  1-64   
Szeleszcząca wieża – wymowa głoski „sz” 
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https://basiowegry.wordpress.com/


3. KABOOM! 
 powtarzanie wszystkiego! 

 
 

 szablony na Google Drive LOMu: 
 głoski,  
 kolory 

 
 (Szpatułki laryngologiczne 100 – 7 PLN) 

 

Magdalena Dębowska LOM Madryt 

Moderador
Notas de la presentación
zamiastkserówki.edu.pl



4. Gorący ziemniak, 5 sekund 
 powtórzenie i utrwalenie słownictwa 
 wiedza ogólna 
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Moderador
Notas de la presentación
Tempo – skojarzenia za 40 zł. Idealne na niezaplanowane zastępstwo, luźniejszą lekcję



Przykładowe pytania 
ziemniak 

Kto nosi czapkę do 
pracy? 

Co jest koloru białego? 

Podaj przedmioty na 
literę „P” 

Co można znaleźć w 
garderobie? 

5 sek 
Wymień 3 rzeczy, które 

można wysłać 

Wymień 3 dobre 
postacie z bajek 

Wymień 3 produkty 
śniadaniowe 

Wymień 3 przedmioty 
do mierzenia 
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Odmierzacze czasu 
 http://www.online-stopwatch.com/classroom-

timers/ 
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5. KALAMBURY 
 poszerzanie słownictwa 
 wprowadzanie elementów wiedzy socjo-kulturowej  

(tytuły filmów, książek, programów telewizyjnych, nazwisk postaci, 
nazw miejscowości...) 

 poznawanie przysłów, powiedzeń, zwrotów frazeologicznych 
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GENERATORY 

 http://www.kalambury.org/ - 2416 haseł 
 http://e-kalambury.pl/ 
 http://www.kalambury.net/ - osobna kategoria „przysłowia” 
 http://www.kalamburki.pl  

 
 Minus:  
 błędy ,  
 gra musi być monitorowana przez nauczyciela 
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6. Taboo 

 tworzenie definicji 
 przygotowanie do opisu 
 utrwalenie słownictwa 
 wprowadzenie nowego słownictwa 
 praca z synonimami i antonimami 

 
 

 szablony na Google Drive LOMu 
 

Magdalena Dębowska LOM Madryt 

Moderador
Notas de la presentación
Nie polecam generatorów



7. Zgadnij kto to? 

 rozgrzewka do opisu postaci 
 sposób na opis bohaterów literackich, 

postaci historycznych (powtórka) 
 rozwijanie słownictwa 
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http://zakreconybelfer.blogspot.com.es/2016/05/zgadnij-kto-

to.html , Asia Krzemińska 
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8. Pewnego razu 

 układanie bajek 

 ćwiczenie słownictwa, 
gramatyki... 

 rozwijanie wyobraźni 
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Moderador
Notas de la presentación
magnesy można kupić w sklepie za ... 
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9. Gry on-line 

• myfreebingocards.com 

BINGO 

• wheeldecide.com 

KOŁO FORTUNY 

• create.kahoot.it 

KAHOOT 
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Moderador
Notas de la presentación
+ mnóstwo aplikacji na smartfonyhttp://bit.ly/2ky61rd – czasowniki m,szhttp://bit.ly/2kwbrmK – najważniejsze daty w historii Polskihttp://bit.ly/2xqCZ2T – najważniejsze miastahttp://bit.ly/2y3Nnuy - województwa



10. DOBBLE 

 rozwijanie percepcji wzrokowej, 
 powtórzenie i utrwalenie słownictwa, 
 ćwiczenie czytania, 
 ćwiczenia ortograficzne, 
 ćwiczenia gramatyczne, 
 powtórka dat, miejsc, symboli, postaci, 

epok... 
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http://dobblemania.pl/ 
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http://dobblemania.pl/


w co warto zainwestować... 



Dixit  

Magdalena Dębowska LOM Madryt 

Moderador
Notas de la presentación
Jeden obraz wart 1000 słów, dobry na rozgrzewkę: jak się dzisiaj czujecie?, muzyka – z czym Wam się kojarzy, ćwiczenia wyobraźni 



GRY ZWIĄZANE Z POLSKĄ 

 

Magdalena Dębowska LOM Madryt 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ     A TERAZ GRAMY! 

 

Magdalena Dębowska LOM Madryt 
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