
Aktywna lekcja języka polskiego?



Dlaczego warto realizować zajęcia poza szkołą?

- lepiej się uczyć w działaniu, w naturalnych warunkach,

- można realnie czegoś doświadczyć,

- widać związek nauki z życiem,

- łatwiej zapamiętać coś, co się zobaczy, poczuje,

- obcuje się ze sztuką 1 : 1,

- można zobaczyć, że język polski jest wszędzie,

- doświadcza się innej kultury i można lepiej ją zrozumieć,

- porównuje się wyobrażenia z rzeczywistością,

- można wyrobić nawyk uczestniczenia w życiu kulturalnym

i społecznym,

- poznaje się dziedzictwo kulturowe.



Systematyczny udział w zajęciach poza klasą rozwija w uczniach:

pewność siebie, 

motywację wewnętrzną do pokonywania trudności, 

niezależność, 

zdolności umysłowe i poczucie własnej wartości, 

postawę poszanowania dla reguł / zasad, 

empatię i umiejętności społeczne typu komunikacja, współpraca itp.      



Obawy nauczycieli

- niezrealizowana podstawa programowa, poczucie straty czasu,

- obawa przed rozprężeniem, rozkojarzeniem uczniów,

- brak dyscypliny, obawa o bezpieczeństwo uczniów,

- troska o zdrowie, pogoda, warunki,

- organizacja, problemy z opieką,

- kwestie prawne, papierologia,

- finanse, prywatny czas,

- opór ze strony dyrekcji i innych nauczycieli,

- różnice zainteresowań,

- wyjście poza strefę komfortu,

- konfrontacja ze światem,

- brak porozumienia, dobrego kontaktu z klasą.



Organizacja i planowanie

Jak pozaszkolną naukę zorganizować? 

Co podczas takich zajęć robić?



Gdy chcesz wyjść z klasą poza szkołę:

- Sprawdź, czy planowany termin nie koliduje z innymi wydarzeniami szkolnymi.

- Zapewnij opiekunów, jeżeli jest taka konieczność

- Zaplanuj zajęcia albo lekcję.

- Zgłoś chęć wyjścia dyrektorowi.

- Uzupełnij kartę wycieczki, lub wpisz wyjście do książki wyjść.

Kwestia, co robić, należy już do nauczyciela !!



Gra miejska: krok po kroku. 

Wyobraź sobie, że Twoja miejscowość staje się planszą gry. 

Gra miejska ma swój scenariusz i zasady.

Jaka to będzie gra miejska i z czym zmierzą się gracze zależy wyłącznie od Twojej 

pomysłowości.



Krok 1: Po co?

Krok 2: Temat, czyli skąd wziąć inspirację?

Krok 3: Zespół, czyli kto Ci pomoże?

Krok 4: Czas, czyli ile to ma trwać?

Krok 5: Narzędzia, czyli co się będzie działo

i jak to ma wyglądać?

Krok 6: Jak zrobili to inni?

















https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,56

https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,56


https://questy.org.pl/



QUESTY – Wyprawy Odkrywców (z ang. quest – zadanie, zagadka) to gry terenowe 

polegające na poszukiwaniu skarbów. Nie wymagają one obsługi ani znakowania w terenie, 

dlatego, w odróżnieniu od podchodów lub gier miejskich, można w nie grać niemal w każdej 

chwili. Podstawą zabawy jest wędrówka trasą questu w terenie.

Do zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja mobilna Questy – Wyprawy Odkrywców.  

http://questy.com.pl/#appMobileDown Ulotki są dostępne w wybranych punktach informacji 

turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony internetowej questy.org.pl.

http://questy.com.pl/#appMobileDown


Jak grać
1. Jak zacząć zabawę?

Załóż bezpłatne konto Użytkownika na stronie www.questy.org.pl lub przez aplikację mobilną „Questy 

Wyprawy Odkrywców”. Wystarczy podać login i adres e-mail. Używaj tych samych danych logowania 

na stronie www i w aplikacji!

2. Czy można questować w grupie np. klasowo lub rodzinnie?

Oczywiście! Pamiętaj jednak, że Użytkownik = 1 osoba. W związku z tym:

warto założyć osobne konta dla wszystkich członków rodziny; jeśli dziecko ma < 13 lat, konto zakłada 

mu rodzic / opiekun;

jeśli jedno konto dla całej rodziny Wam wystarczy, to tylko jedna osoba jest oficjalnie Użytkownikiem, 

zatem musi osobiście ukończyć wszystkie questy przypisane do swojego konta (inne osoby mogą 

towarzyszyć, ale nie mogą same przemierzać questów na koncie głównego Użytkownika).

3. Skąd wziąć questy?

Questy są dostępne:

w PDF do wydruku na www.questy.org.pl (po zalogowaniu)

w aplikacji mobilnej „Questy – Wyprawy Odkrywców” (na Android i iOS)

w formie wydrukowanych ulotek – w wybranych ośrodkach w Polsce (np. urzędy gmin, punkty 

informacji turystycznej, pensjonaty, ośrodki kultury)

UWAGA! Pełna lista dostępnych questów jest na stronie www.questy.org.pl. Niektóre questy są 

dostępne tylko w wersji ulotkowej, a inne – tylko w aplikacji.



4. Jak się przygotować?

Zanim ruszysz w teren, przeczytaj uważnie opis questu. Znajdziesz w nim informacje o tematyce, 

długości trasy, jej rodzaju (piesza, rowerowa, wodna, inna), orientacyjnym czasie jej przebycia, 

rodzaju terenu (miejscowość, las/pola, pomieszczenie) itp. Dostosuj strój i ekwipunek do warunków 

terenowych i prognozowanej pogody!

5. Jak przebyć quest w terenie?

Udaj się na miejsce startu wskazane w opisie questu. Czytaj uważnie rymowane wskazówki i 

rozwiązuj zagadki. Hasło ułożone z otrzymanych liter pozwoli Ci dotrzeć do skarbu – pamiątkowej 

pieczęci.

6. Co to znaczy „ukończyć quest”?

Trzeba: 1) przebyć trasę questu w terenie; 2) przybić skarb (pamiątkową pieczęć); 3) wpisać się do 

Księgi Questu, podając swoją nazwę Użytkownika; 4) zrobić sobie zdjęcie w miejscu ukrycia 

skarbu (nie ma konieczności fotografowania twarzy) na wypadek dodatkowej weryfikacji wyników.

Pamiętaj: questy to zabawa w odkrywanie świata – nie śpiesz się i graj fair!

7.Czym są questy wirtualne?

Questy wirtualne to jedyne questy, w które można grać nie wychodząc z domu, przy użyciu Google 

Street view. To pomysł na deszczowe dni lub dla osób, które nie mogą pojechać na quest w teren.



Questy można przemierzać na trzy sposoby:

W terenie:

- z ulotką papierową wydrukowaną z portalu www.questy.org.pl lub pobraną w np. w punkcie 

informacji turystycznej,

- z bezpłatną aplikacją mobilną "Questy - Wyprawy Odkrywców" (dostępną bezpłatnie dla 

systemu Android i iOS).

www.questy.org.pl

Wirtualnie:

- przechodząc on-line trasy oznaczone jako „questy wirtualne”, umieszczone na portalu .

http://www.questy.org/
http://www.questy.org.pl/


ZREALIZOWANE PROJEKTY QUESTOWE

Opracowano 50 questów terenowych (dostępnych w ulotkach i aplikacji mobilnej) oraz 4 

questy wirtualne w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej 

Małopolski" (woj. małopolskie)





Proponowana tematyka gry Chaos:

Przysłowia

Trudne wyrazy - wymowa

Trudne wyrazy - znaczenie

Ortografia 

Bohaterowie lektur szkolnych

Tytuły i autorzy dzieł literackich

Znane cytaty

Cytaty z jednej lektury

Fabuła jednej, konkretnej lektury

Informacje dotyczące jednej, konkretnej epoki
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Najbliższe szkolenia:

Turystyka rowerowa - jako forma zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

konferencja online

3.11.21 

godz.16:00-19:00



Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Kraków, ul. Garbarska 1  

Tel.12 422-93-06,  fax.:12 261-31-60

www.mcdn.edu.pl

Agata Wdowik

Nauczyciel-doradca ds. wychowania fizycznego

szkoły ponadpodstawowe

w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki

Kontakt:     Tel: 513 381 490 

a.wdowik@mcdn.edu.pl

http://www.mcdn.edu.pl/
mailto:a.wdowik@mcdn.edu.pl


Dziękuję za uwagę…


