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PO CO?

Celem jest wzbudzenie w uczniach

zainteresowania tematyką kultury

regionu brzeskiego, pogłębienie

wiedzy o lokalnych artefaktach

kultury.
KIEDY?
Uczniowie zapoznają się z tekstami legend

przez kilka  dni przed zajęciami właściwymi.

Ostateczna rozgrywka zajmuje czas 45 minut. 

 

Diagnoza:

GDZIE?

Mogą być realizowane na terenie

szkoły, biblioteki lub po

odpowiednim zaadaptowaniu

również w sieci.

DLA KOGO?

Zajęcia skierowane są do

uczniów klas 4-6 szkół

podstawowych



WSTĘP PRZEBIEG

ROZGRYWKI

RUNDY  

TURNIEJU

Włączając uczniów do

zabawy metodą gry,

rebusów i zagadek

wzbudzamy w nich

zainteresowanie i głębiej

angażujemy w poznany

temat. 

 Właściwa rozgrywka na

lekcji przybiera formę

turnieju wiedzy w

podziale na drużyny

rywalizujące w grupach o

zdobycie jak największej

ilości punktów. 

 W kolejnych rundach

turnieju wykorzystano

następujące metody: 

I - quiz na platformie

Kahoot!, 

II - losowanie pytań

III - kalambury

IV - licytacja pytań

Metody:



Powitanie uczestników

Podanie zasad rozgrywek

Podział klasy na drużyny

Rozgrywka turniejowa

Podsumowanie wyników, nagrodzenie zwycięzców

Ewaluacja zajęć

Wstęp:

 Przebieg zajęć:



Runda I:
Pytania ogólne, każda grupa ma szansę udzielić

odpowiedzi na każde z 15 pytań, tym sposobem

gromadzi punkty na podstawie wiedzy zdobytej z lektury

legend regionalnych.

Za każdą poprawną odpowiedź drużyna zdobywa 1 pkt.

Wykorzytaj quiz: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=ac021fb7-dc2f-

4876-ac90-3820499457c2&single-player=true  

Przebieg zajęć:

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=ac021fb7-dc2f-4876-ac90-3820499457c2&single-player=true


Runda II:
Rundę zaczyna ta grupa, która ma najwięcej punktów. Jeśli są grupy o tej samej ilości punktów o

kolejności decyduje rzut kostką. 

Po uzgodnieniu kolejności następuje losowanie pytania. 

Jeśli grupa udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzymuje 2 punkty, następnie kolejna grupa losuje

pytanie.

Jeśli natomiast odpowiedź będzie błędna, inne grupy mogą walczyć o przejęcie pytania ryzykując

określoną przez siebie ilość punktów. Ta grupa, która zgłosi najwyższą ilość punktów, ma prawo

odpowiedzieć na pytanie.  Wartość pytania wzrasta o 1 pkt. Ryzykiem jest utrata zastawionych

punktów, gdy odpowiedź będzie błędna. 

Jeśli odpowiedź ponownie będzie błędna wartość pytania wzrasta o kolejny punkt (4 pkt.) Następuje

kolejna licytacja. Jeśli tym razem odpowiedź będzie błędna, lub nie będzie chętnych do licytacji –

pytanie zostaje odrzucone. Nikt nie zyskuje punktów. Kolejna grupa losuje swoje pytanie.

Każda grupa losuje w sumie 2 pytania, każda poprawna odpowiedź otrzymuje 2 pkt. 

Przebieg zajęć:



Runda III:
Kalambury – reprezentant grupy losuje swoje hasło do wyrażenia przy użyciu gestów i mimiki (bez

użycia słów). Grupa ma 30 sekund na odgadnięcie hasła. Po tym czasie, jeśli grupa nie udzieli

poprawnej odpowiedzi – pytanie może zostać przejęte przez przeciwników. Każda inna grupa na 5 sek.

na zapisanie odpowiedzi na kartce i zaprezentowanie odpowiedzi prowadzącemu. Każda grupa, która

napisze poprawną odpowiedź otrzymuje 3 pkt.  Każda grupa może zaprezentować 1 kalambur.

Jeśli hasło zostało odgadnięte poprawnie po 30 sekundach przez grupę, która losowała hasło –

prowadzący odczyta pytanie dodatkowe. Na pytanie dodatkowe może odpowiedzieć każda grupa.

Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej na kartce. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie

dodatkowe, każda grupa może otrzymać 1 pkt. 

Przebieg zajęć:



Runda IV:
7 pytań lub 15 minut. 

Prowadzący podaje tylko informację z jakiej kategorii pochodzi pytanie. 

Każda grupa może licytować pytanie – ryzykując dowolną ilość punktów. Na pytanie odpowiada

grupa, która zaryzykowała największą ilość punktów. Ryzykiem jest utrata zastawionych punktów- gdy

odpowiedź będzie błędna.

Pytań jest 7 (ile grup), lub runda trwa 15 minut. 

Przebieg zajęć:



Zakończenie:

Podsumowanie gry 

Wyłonienie zwycięzców 

Ewaluacja 



Materiały: RUNDA  I Wykorzytaj quiz 

RUNDA  II Pytania:
https://www.bibliotekabrzesko.pl/legendy/Legendy_Runda2_pytania.docx

RUNDA  III Kalambury:
https://www.bibliotekabrzesko.pl/legendy/Legendy_Runda3_kalambury.docx

RUNDA  IV Pytania:
https://www.bibliotekabrzesko.pl/legendy/Legendy_Runda4_pytania.docx

Leokadia Rudek

SCENARIUSZ  DLA  NAUCZYCIELA

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=ac021fb7-dc2f-4876-ac90-3820499457c2&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=ac021fb7-dc2f-4876-ac90-3820499457c2&single-player=true
https://www.bibliotekabrzesko.pl/legendy/Legendy_Runda2_pytania.docx
https://www.bibliotekabrzesko.pl/legendy/Legendy_Runda3_kalambury.docx
https://www.bibliotekabrzesko.pl/legendy/Legendy_Runda4_pytania.docx
https://www.bibliotekabrzesko.pl/legendy/Scenariusz-dla-nauczyciela.docx

