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Harmonogram spotkania
• 16:00 - 17:15
➢ Grywalizacja jako metoda nauczania.
➢ Nauka poprzez gry, czyli grywalizacja na lekcjach 

języka polskiego.

•  17:15 - 17:30 - pytania



Kilka słów wstępu
Uczenie się wcale nie musi być nudne! Może sprawiać przyjemność! Takich 
uczuć na pewno doświadczy uczeń na lekcjach języka polskiego 
prowadzonych metodą grywalizacji.

Uczenie się za pomocą grywalizacji jest dla dzieci atrakcyjne, dlatego że ma 
niewiele wspólnego z biernym, cichym wysłuchiwaniem nauczycielskich 
referatów. Uczniowie, rozwijając swoje zdolności i angażując się w jak 
najwyższym stopniu, dążą do wygranej, którą jest nic innego jak całościowe 
przyswojenie obszaru wiedzy, którego dotyczyły zajęcia. Metoda pozwala nie 
tylko przyspieszyć uczenie się, ale również zwiększyć tempo nauki                                                   
i uczniowski zapał.



Grywalizacja jako metoda nauczania
Grywalizacja (in. gamifikacja lub gryfikacja) polega na zastosowaniu 

mechanizmów gier komputerowych, planszowych czy sportowych, które 

pobudzają do działania, zwiększają zaangażowanie i uatrakcyjniają 

nieciekawe, powtarzane rutynowo czynności, czyli naukę, nudną dla 

większości uczniów.

Grywalizacja w edukacji stanowi metodę motywującą uczniów do 

zaangażowania w proces uczenia się poprzez objęcie pewnych działań 

dydaktycznych systemem naśladującym przebieg gry.

 



Dlatego uważam, że warto wykorzystywać elementy grywalizacji na 
lekcjach, ponieważ znacznie ułatwia to wyznaczanie celów uczniom, 
ocenianie ich oraz motywowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności. 

Najważniejszymi atutami grywalizacji są:

● jasne, dokładnie sprecyzowane zasady nauczania i oceniania;

● szybka informacja zwrotna dla nauczyciela, czy uczeń robi postępy;

● możliwość wyznaczania krótkoterminowych i długoterminowych celów – 
uczeń wie, czego i w jakim czasie ma się nauczyć;

● zadania mają różny stopień trudności, co pozwala uczniom uwierzyć                                   
w swoje możliwości – uczeń odczuwa przyjemność z osiągania małych 
zwycięstw;



● uczniowie są bardziej zmotywowani do podejmowania wyzwań, gdyż 
współzawodniczą;

● nabywają umiejętności współdziałania w grupie.

Jednym z najważniejszych elementów grywalizacji jest przyznawanie 
nagród (odznak, punktów) za zdobyte osiągnięcia. W szkole zastępuje się 
je oczywiście ocenami. Wszystkie powyższe walory grywalizacji prowadzą 
do odczuwania satysfakcji przez ucznia, nawet przy najmniejszym 
sukcesie.



Podobnie jak w metodzie projektu w grze edukacyjnej nauczyciel pełni rolę 
organizatora, animatora, moderatora, kreatora działań edukacyjnych, 
koordynatora samodzielnej pracy uczniów  oraz przede wszystkim 
eksperta (od reguł gry) i rozjemcy w sporach.

Grywalizacja, tak jak wszystkie metody aktywizujące, kształtuje u dzieci 
odwagę w myśleniu i działaniu, pobudza twórcze i kreatywne postawy, 
oryginalność, ciekawość świata, a także uczy współzawodnictwa                              
i współpracy w zespole poprzez zabawę z rówieśnikami. Ponadto wyzwala 
wiele pozytywnych emocji, sprawia przyjemność, daje dzieciom poczucie 
decydowania o przechodzeniu na poszczególne etapy (poziomy gry)                                     
i korzystania z kół ratunkowych, co umożliwia pełne zaangażowanie się                       
w wykonywane działanie.



Warto, aby nauczyciel, dobierając model gry, pamiętał o wszystkich 
kategoriach graczy i dał im możliwość jak najpełniejszego wykorzystania 
własnych zdolności i umiejętności po to, by mogli zaistnieć na lekcji.

W każdym zespole klasowym znajdą się:

rekordziści – skupiają się na najlepszym wykonaniu zadania powierzonego 
mu przez grę. Chcą być lepsi od innych. Zbieranie punktów i osiąganie 
wyższego poziomu to ich ostateczny cel w grze;1

odkrywcy – dla nich najważniejsze jest w maksymalnym stopniu poznanie 
otaczającego świata. Ożywiają się, kiedy gra odkryje przed nimi swoje 
tajemnice lub błędy. Zdobywanie punktów traktują jako nowe 
doświadczenie, jedno z wielu;2



społecznicy – dla nich najbardziej liczą się inni gracze, ich odczucia, 
ludzka strona gry. Sama gra jest jedynie tłem dla interesującej 
znajomości lub konwersacji;3

niszczyciele – grają dla poczucia władzy nad innymi graczami, chcą się 
sprawdzić, nie przeciw grze, ale przeciw prawdziwym ludziom. Im 
większy chaos wywołają ich akcje, tym większą radość mają z gry.4 

W każdej z opisanych form gracz coś zyskuje, dlatego właśnie gry są 
przyjemną formą spędzania czasu oraz rozrywką. Wobec tego 
korzystając z ich elementów podczas lekcji, powodujemy, że proces 
uczenia się jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim ciekawą 
formą przyswajania wiedzy, dzięki czemu uzyskujemy lepsze efekty 
naszej pracy.5

1, 2, 3, 4, 5 - Aleksandra Kubala-Kulpińska Gra w szkołę, czyli jak wykorzystać gamifikację na lekcji                            
oraz na podstawie materiałów Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego. 



Nauka poprzez gry, czyli grywalizacja                               
na lekcjach języka polskiego

Współcześni uczniowie to pokolenie XD. Są to dzieci, które nie wyobrażają 
sobie życia bez Internetu, serwisów społecznościowych, komunikatorów 
internetowych i telefonów komórkowych. Dlatego nauczyciel musi zmienić 
metody i formy pracy, aby zaciekawić to nowe pokolenie swoimi lekcjami.
Nic prostszego, jak wprowadzić grywalizację na lekcje. Kształtuje ona                    
u dzieci potrzeby działania,  podejmowania wyzwań, zaangażowania                            
w naukę, których w inny sposób nie miałyby chęci podjąć.
Grywalizację postanowiłam wprowadzić podczas realizacji materiału 
wynikającego z treści podstawy programowej dotyczącego lektur 
obowiązkowych. Opracowałam kilka gier opartych na treści lektur. Dzisiaj 
zaprezentuję Państwu grę edukacyjną pt. Mikołajek i przyjaciele.



Gra edukacyjna pt. Mikołajek i przyjaciele
Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu                      

Opis gry
Gra jest oparta na powieści Rene Goscinny’ego i Jeana-Jacquesa 
Sempe’ego Mikołajek i inne chłopaki. Ma formę kart pracy i jest 
przeznaczona do przeprowadzania rozgrywek zespołowych. Umożliwia 
osiągnięcie wszystkich celów kształcenia opisanych w wymaganiach 
szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka 
polskiego dla klas 4-6, czyli treści z obszaru I Kształcenia literackiego                                          
i kulturowego, obszaru II Kształcenia językowego, obszaru III Tworzenia 
wypowiedzi, obszaru IV Samokształcenia oraz Lektur obowiązkowych. A co 
najważniejsze, uczniowie podejmują wszystkie wyzwania w formie zabawy                  
i współzawodnictwa. Poprawne wykonanie zadań wymaga dobrej 
znajomości lektury oraz częstego sięgania po nią.



W rozgrywkach wykorzystałam różne typy zadań zamkniętych i otwartych. 
Znalazły się tam zadania prawda-fałsz, z luką, na dobieranie, krótkiej 
odpowiedzi oraz redagowanie użytkowych form wypowiedzi. Zadania mają 
różny stopień trudności, co umożliwia zdobycie punktów przez każdą 
drużynę.

Zadania umieściłam na czterech kartach pracy, do których dołączyłam kartę 
do zapisywania zdobytych punktów oraz przygotowałam planszę                              
z labiryntem.

Przebieg gry
Klasę dzielimy na czteroosobowe zespoły. Każdy z nich otrzymuje zestaw 
materiałów: zestaw czterech kart pracy z zadaniami, kartę do zapisywania 
zdobytych punktów, planszę z labiryntem. Nauczyciel dysponuje klepsydrą, 
która wyznacza czas dwóch minut.



Rozgrywka rozpoczyna się od wykonania zadania 1., z karty pracy                          
Kim jestem?, polegającego na rozpoznaniu bohaterów lektury na podstawie 
cytatów z książki. Na wykonanie tego zadania uczniowie mają czas, który 
wyznacza czterokrotne przesypanie się piasku w klepsydrze (8 minut). Po 
wykonaniu polecenia następuje sprawdzenie i przydzielenie punktów. Każda 
drużyna, na swojej karcie z punktacją, zamalowuje tyle znaczków, ile 
punktów zdobyła. Maksymalnie może zdobyć 9 punktów. Następnie 
uczniowie wykonują zadanie 2. za 1 punkt, które polega na uzupełnieniu 
zdania z luką.

Teraz uczniowie korzystają  z labiryntu. Kierunek poruszania się w labiryncie 
wyznacza kolejność wydarzeń opisanych w powieści. Drużyna odnajduje                            
w labiryncie właściwe zdarzenie,  które wiąże się z zadaniem 2. Za to 
zadanie uczestnicy otrzymują 1 punkt, co odnotowują w odpowiednim 
miejscu na karcie z punktacją, zamalowując znaczek. Za wszystkie zadania 
gracze mogą uzyskać 11 punktów.



Następnie zespół wykonuje zadania z karty pracy Przyjaciele. Na te 
zadania uczniowie mają czas, który wyznacza siedmiokrotne przesypanie 
się piasku w klepsydrze (14 minut). Pierwsze zadanie ( za 5 punktów) 
polega na zapisaniu skojarzeń na mapie myśli do słowa przyjaźń. Drugim 
wyzwaniem (za 2 punkty) jest ustawienie w porządku alfabetycznym 
synonimów słowa przyjaciel. Trzecie ćwiczenie ( za 3 punkty) zobowiązuje 
graczy do napisania trzech zdań pojedynczych rozwiniętych z wybranymi             
z listy związkami frazeologicznymi zawierającymi słowo przyjaźń lub 
przyjaciel. Czwarte zadanie (za 2 punkty) polega na odczytaniu 
zaszyfrowanej wiadomości. Po wyznaczonym czasie następuje wspólne 
sprawdzenie poprawności odpowiedzi i przyznanie punktów, które każdy 
zespół zaznacza na swojej karcie z punktacją, zamalowując tyle 
znaczków, ile zdobył punktów. Drużyny mogą uzyskać 12 punktów.  



Następnie uczestnicy wracają do labiryntu, by dotrzeć do kolejnego 
wydarzenia, o którym jest mowa w lekturze. Drogę do niego wskazuje 
ostatnie zadanie z karty pracy. Po dotarciu do właściwego miejsca                    
w labiryncie, zaznaczają na karcie odpowiedzi zdobyty 1 punkt, 
zamalowując znaczek.



Kolejne zadania – karta pracy Wspólne zabawy. Pierwsze zadanie polega 
na odnalezieniu dziesięciu szczegółów różniących dwa obrazki. Na 
wykonanie ćwiczenia zespoły mają 4 minuty, które wyznacza dwukrotne 
przesypanie się piasku w klepsydrze. Umożliwia to uczestnikom szybkie 
odrobienie strat lub uzyskanie znacznej przewagi. Grupy wykonują je 
równocześnie i kończą z chwilą upłynięcia wyznaczonego czasu. 
Zdobywają tyle punktów, ile szczegółów udało im się znaleźć. Za to zadanie 
zespoły mogą zdobyć maksymalnie 10 punktów. Na wykonanie drugiego 
wyzwania - ułożenia zdarzeń zgodnie z porządkiem chronologicznym -  
uczniowie mają 2 minuty  (jednokrotne przesypanie się piasku                                  
w klepsydrze). Mogą za nie uzyskać 2 punkty. Trzecie ćwiczenie polega na 
podaniu przez graczy trzech zespołowych zabaw. Następnie na zapisaniu 
instrukcji w formie zdań rozkazujących do jednej  z podanych zabaw.  



Tu zawodnicy mają 6 minut (trzykrotne przesypanie się piasku                                                 
w klepsydrze). Za bezbłędny zapis instrukcji otrzymują 4 punkty. Ostatnie 
zadanie to krzyżówka. Za jej wykonanie gracze zdobywają 5 punktów. 
Muszą ją rozwiązać w ciągu 4 minut (dwukrotne przesypanie się piasku                     
w klepsydrze). Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy zapisują 
uzyskane punkty, zamalowując odpowiednią liczbę znaczków i przechodzą 
do labiryntu. Drogę wskaże im poprawnie rozwiązana krzyżówka. Za 
odnalezienie drogi otrzymują 1 punkt, więc zamalowują jeden znaczek. 
Zespoły mogą zdobyć 22 punkty, gdy wykonają bezbłędnie wszystkie 
zadania.



Ostatnie zadania – karta pracy Zaprzyjaźnijmy się. Pierwsze ćwiczenie to 
zadanie typu prawda-fałsz. Sprawdza ono znajomość lektury. Na jego 
wykonanie uczniowie mają 2 minuty (jednokrotne przesypanie się piasku                              
w klepsydrze) i mogą uzyskać 6 punktów, wskazując poprawne odpowiedzi 
oraz podając hasło. Na kolejne zadanie – napisanie zaproszenia – mogą 
przeznaczyć 10 minut. Jeżeli wykonają je poprawnie, otrzymają 7 punktów. 
Zdobyte punkty zapisują na karcie punktacji, zamalowując odpowiednią 
liczbę znaczków. Teraz przechodzą do labiryntu i szukają drogi 
prowadzącej do wyjścia. Za opuszczenie labiryntu, otrzymują 1 punkt, czyli 
zamalowują znaczek. Gracze mogą zdobyć maksymalnie 14 punktów.

Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów (ma 
najwięcej zamalowanych znaczków). W nagrodę uczniowie zwycięskiego 
zespołu otrzymują certyfikat: Mistrz filatelistyki oraz celujące oceny.



Karta pracy Kim jestem? 
1. Na podstawie cytatów rozpoznajcie dziecięcych bohaterów powieści. 
Połączcie opisy dotyczące postaci (I - IX) z ich imionami (A - I).Na 
wykonanie wszystkich zadań macie 8 minut. Możecie zdobyć 11 
punktów.                                                                                                                                    
Na początek rozszyfrujcie imiona chłopców.

A. NINAASZA       ...........................................

B. EOKLSFA               .........................................

C. CEALTS                 ...........................................

D. FRDYTOG             ...........................................

E. FUUSR                  ...........................................
Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu      

                 



F. ZEEUSZUBI          ..........................................

G. ACHOJMICH        ..........................................

H. JUSZMAKSENC   ..........................................

I. ŁAMIKOJEK          ..........................................

I. Dziś rano, kiedy [...] przyszedł do szkoły, bardzo żeśmy się zdziwili, bo 
na nosie miał okulary. [...] to dobry kumpel, ale jest najgorszym uczniem                        
w klasie. Podobno dlatego musi nosić okulary. ............................................

II. [...] zaczął krzyczeć i płakać. Mówił, że to oszukaństwo, że nie mamy 
prawa być najlepsi, że się poskarży, że nikt go nie kocha, że jest bardzo 
nieszczęśliwy i że się zabije. ..............................................

Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu                       



III. - Masz całe ręce w maśle od tych twoich kanapek i zamażesz mi szkła 
[...].

- W czarnych figurach przeszkadzało mi tylko to, że trochę się lepiły od 
dżemu, którym [...] ma zawsze upaprane palce 
.............................................

IV. [...] nigdy do siebie nikogo nie zaprasza. Jego mama nie życzy sobie 
tego,[...].

- Po pierwsze – [...] – nawet gdybym chciał, nie mógłbym z garnka 
wyczarować żadnego gołębia. Moja mama nie pozwala mi trzymać                         
w domu zwierząt. Kiedyś przyniosłem mysz i była straszna draka. 
................................................
Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu                       



V. [...] jest bardzo silny i lepiej z nim nie żartować. Buch!                                                
- Ty wstrętny skarżypyto! [...] Dostaniesz zaraz w zęby, zobaczysz! 
…………………………........

VI. [...] wyszedł z klasy strasznie zadowolony, nie kończąc zadania. [...]                        
Na przerwie zobaczyliśmy na podwórku [...].

Pan Mouchabiere popatrzył na  [...], podrapał się po głowie i powiedział, że 
musi iść do gabinetu lekarskiego.

Pan Mouchabiere chwycił [...] za rękę, ale [...] zaczął wrzeszczeć [...]                          
i płacząc, tarzał się po ziemi. ...............................................

 Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu                       



VII. I [...] zaczął chodzić na rękach, a on to robi bardzo dobrze.                                 
[...] powiedział nam [...]. to taki tajemny szyfr, który będziemy rozumieć tylko 
my, chłopaki z naszej paczki. .....................................................  

VIII. Przyszedłem do szkoły równo z dzwonkiem na lekcje. Bardzo byłem 
dumny   z moich kredek i nie mogłem się doczekać, kiedy pokażę je 
chłopakom. [...] Więc teraz cieszyłem się, [...], że nie on jeden może 
dostawać fajne prezenty, no bo w końcu, kurczę blade 
..................................................

IX. - A skąd weźmiesz schodki i medale? – zapytał [...].                                              
- Poszukam na ziemi, może uda mi się znaleźć kawałek sznurka.                                           
W końcu przyleciał [...]  i zawołał, strasznie zadowolony:                                            
- Chłopaki! Znalazłem kawałek drutu! …………………………………..
Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu                       



I. ........   II. ........  III. ........  IV. ........   

V. ........  VI. ........  VII. ........   VIII. ........    IX. ........

2. Uzupełnijcie zdanie.     

Chłopcy nie mogli bić ..................................., ponieważ nosił okulary, był 

najlepszym uczniem w klasie i pupilkiem pani nauczycielki.

Teraz odnajdźcie drogę do niego, pokonując zawiłe ścieżki labiryntu.

Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu                                                                



Karta pracy Przyjaciele 

1. Z czym kojarzy się wam przyjaźń? Wszystkie swoje pomysły 
zapiszcie na mapie myśli. Jeżeli zabraknie chmurek, możecie je 
dorysować.Na wykonanie wszystkich zadań macie 14 minut. Możecie 
uzyskać 13 punktów.

Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu

PRZYJAŹŃ



2. Zapiszcie w porządku alfabetycznym synonimy do słowa 
przyjaciel.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu                    

towarzysz -  kumpel  - kamrat  - ziomek  - kolega -  powiernik 
- kompan -  brat - koleżka - pobratymiec  - chwat -  morus  



3. Ułóżcie trzy zdania pojedyncze rozwinięte z wybranymi związkami 
frazeologicznymi zawierającymi słowo przyjaźń lub przyjaciel.

Opracowała: Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w W-MODN w Elblągu       

➢ przyjazna dusza
➢ przyjaźń do grobowej deski
➢ prawdziwa przyjaźń
➢ przyjaciel na dobre i na złe
➢ przyjaciel od serca
➢ fałszywa przyjaźń
➢ przyjaźń na śmierć i życie

➢ przyjaciel domu
➢ stary przyjaciel
➢ znaleźć w kimś przyjaciela
➢ darzyć kogoś przyjaźnią
➢ więzy przyjaźni
➢ wieloletnia przyjaźń 



1) 
....................................................................................................................
....................................................................................................................

2)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3)

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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4. Oto zaszyfrowana wiadomość. Uważnie czytajcie, a poznacie 
odpowiedź, która zaprowadzi was do kolejnego miejsca w labiryncie.
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Tu zapiszcie rozszyfrowaną wiadomość.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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Karta pracy Wspólne zabawy

 1. Przed wami trudne zadanie. W ciągu 4 minut musicie odnaleźć 10 
szczegółów różniących dwa obrazki. Za każdy znaleziony szczegół 
otrzymacie 1 punkt. Start! 
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2. Na podstawie treści lektury (rozdział Na campingu) ułóżcie 
wymienione niżej zdarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym. 
Wpiszcie litery (A-F) w kratki we właściwej kolejności. Jeżeli zadanie 
wykonacie poprawnie, otrzymacie 2 punkty.

A. Bójka Euzebiusza i Joachima.

B. Udawana wyprawa na camping.

C. Pomysł Joachima na zabawę.

D. Znudzenie chłopców.

E. Późny powrót chłopców do domu.

F. Zebranie chłopców na placu.
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3. Zaproponujcie trzy zabawy, które pozwolą ciekawie spędzić czas                         
z przyjaciółmi. Pamiętajcie, żeby wszyscy świetnie się bawili. 
Następnie zapiszcie instrukcję jednej zabawy spośród trzech 
wskazanych przez was. Użyjcie zdań rozkazujących. Na wykonanie 
zadania macie 6 minut. Możecie zdobyć 4 punkty.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

....................................................................................................................
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4. Rozwiążcie krzyżówkę. Poprawne hasło wskaże wam drogę do 
następnego przystanku w labiryncie. Na wykonanie zadania macie 4 
minuty. Za właściwe odpowiedzi otrzymacie 5 punktów. 
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Karta pracy Zaprzyjaźnijmy się 

1. Przed wami mały egzamin. Jeżeli poprawnie odpowiecie na 
wszystkie pytania, będziecie mogli przejść do końcowego etapu gry.

Zweryfikujcie prawdziwość poniższych zdań. Zaznaczcie P, jeśli zdanie 
jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe. Poprawne odpowiedzi 
utworzą hasło z liter zapisanych przy zdaniach zgodnych                                
z treścią lektury. Na wykonanie zadania macie 2 minuty. Możecie 
zdobyć 6 punktów.
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B Mikołajek dostał w prezencie od Buni kolorowe 
kredki.

P F

S Jadwinia otrzymała w prezencie na urodziny 
lalkę od Mikołajka.

P F

R Okulary mógł nosić tylko Ananiasz, bo był 
prymusem.

P F

A Na campingu zamiast namiotu mieli koc. P F

Ł Tata Alcesta uczył chłopców grać w warcaby. P F

A W szkole lekarze badali ślepą kiszkę. P F
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W Podczas deszczu chłopcy grali w klasie w dwa 
ognie.

P F

B Podczas zabawy w zawody lekkoatletyczne 
chłopcom zabrakło drutu.

P F

O Rosół prowadził nową księgarnię. P F

O Alcest miał ciągle brudne ręce od masła. P F
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Hasło: ........................................................................................................



2. Napiszcie zaproszenie do Mikołajka i jego kolegów. Zaproponujcie 
im przyjazd do polskiej szkoły.

Pamiętajcie o wszystkich elementach zaproszenia.

Podajcie dwa argumenty, którymi zachęcicie chłopców do wizyty                    
w Polsce.

Pamiętajcie o starannym i poprawnym zapisie pod względem 
językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Dodatkowe punkty otrzymacie za graficzną stronę zaproszenia.
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lub

2. Stwórzcie atrakcyjne zaproszenie, które wyślecie do Mikołajka i jego 
kolegów. W tym celu skorzystajcie z Canvy -  programu do tworzenia 
grafiki. Poniżej znajduje się link do aplikacji.

https://www.canva.com/design/play?category=tACFamV44DU&referrer
=invitation-cards-landing-page&utm_source=onboarding

Na realizację zadania wyznaczono 10 minut. Jeżeli wykonacie go 
poprawnie, otrzymacie 7 punktów.
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Teraz możecie przejść do labiryntu i odszukać drogę, która prowadzi 
do wyjścia. Za opuszczenie labiryntu uzyskacie 1 punkt.
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Opracowała:                                                                            
Edyta Meredyk-Szczesiak,                                                      
doradca metodyczny                                                      
ds. języka polskiego                                                
w W-MODN w Elblągu



Karta punktacji 

Skład zespołu 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................      
Punktacja

Karta pracy                                         
Kim jestem?

Zad. 1.
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Zad. 2.

Labirynt

Karta pracy 
Przyjaciele

Zad. 1.
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Zad. 2.

Zad. 3.

Zad. 4.

Labirynt



Karta pracy                                                      
Wspólne zabawy
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Zad. 1.

Zad. 2.

Zad. 3.



Zad. 4.

Labirynt

Karta pracy 
Zaprzyjaźnijmy się

Zad. 1.
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Zad. 2.

Labirynt

Suma punktów –                          
liczba wszystkich 

zebranych znaczków
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