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Gamifikacja, grywalizacja a game-based
learning

Kto by nie chciał, aby nauka przypominała bardziej grę niż tradycyjne zajęcia?

Dlaczego warto wykorzystać gry w procesie uczenia:

l wzrost motywacji i zaangażowania uczniów,

l stymulacja kreatywności,

l systematyczność uczniów,

l wprowadza efektywną współpracę i komunikację w 
zespole uczniowskim,

l „wyrabiane” są kompetencje kluczowe;



Aby grać się chciało  - CELE



Aby grać się chciało  - CELE



Kompetencje kluczowe – PO CO? NA CO? i DLACZEGO?

l Porozumiewanie się w języku ojczystym
l Kompetencje naukowe
l Umiejętność uczenia się
l Kompetencje społeczne
l Inicjatywność i przedsiębiorczość



„Wild freak farm”
Mariusz Jagodziński





















PRZYKŁADOWE ZAGRANIE 

OBRÓT

PO 
UPŁYWIE 
RUNDY



PRZYKŁADOWE ZAGRANIE 

BLOKER
ODRZUCENIE 
OBU KART



PRZYKŁADOWE ZAGRANIE 

ODBICIE 
BLOKERA

ODRZUCENIE  TYLKO 
OBU KART BLOKERÓW



PRZYKŁADOWE ZAGRANIE 

DOTYCZY 
FARMY 
WYBRANEGO 
GRACZA



PRZYKŁADOWE ZAGRANIE 

AKCJA DOTYCZY 
WSZYSTKICH GRACZY 
(RÓWNIEŻ TEGO, KTÓRY 
TĘ KARTĘ ZAGRYWA)







Wild Freak Farm 
Paulina Korwek



Dlaczego warto grać w gry na lekcjach? 
Gry zapewniają jednoczesny rozwój na wielu 
płaszczyznach i w różnych obszarach.

Urozmaicają i czynią zajęcia bardziej atrakcyjne dla 
uczniów. 

Pozwalają na wprowadzenie odskoczni, rozrywki z 
równoczesną edukacją i rozwojem kompetencji. 

Integrują uczniów i nauczycieli, zwłaszcza jeżeli 
nauczyciel bierze aktywny udział w rozgrywce.

Odpowiednio dobierając gry możemy jednocześnie 
realizować podstawę programową również tematycznie.



Kiedy korzystać z gier na lekcjach 
i jak znaleźć na to czas?
Nie tylko na „godzinach wychowawczych” i ”świetlicy”! 

Jako przerywnik pomiędzy trudnymi działami/ tematami. 

W nawiązaniu do aktualnego tematu zajęć – dobierając grę tematycznie. 

Nauczyciel wie najlepiej kiedy jest najlepszy moment! 

Każdy przedmiot jest do tego odpowiedni! ;) 

Znalezienie czasu nie zawsze jest łatwe – ale da się! J



Jak wybrać grę? 

Tematyka gry.
Mechanika gry. 
Jakie kompetencje dana gra rozwija? 



Gra stworzona przez nauczycieli
dla nauczycieli! 

Testowana na uczniach. ;)
Testowana przez nauczycieli.
Dostosowana do gry na lekcji.



Dostosuj grę do swoich potrzeb!

Wykorzystanie różnych wariantów rozgrywki.

Dostosowanie warunku zwycięstwa, celu gry. 

Gra w parach. 

Wyznaczenie czasu tury/rozgrywki. 

Usunięcie elementów z gry. 

Dostosowanie ilość egzemplarzy.



KONIEC GRY! CO DALEJ?

Zachęć swoich uczniów do rozmowy na temat gry, przebiegu rozgrywki, zawartości na kartach. 

Zapytaj, może coś utkwiło im szczególnie w pamięci, coś ich rozbawiło lub zdenerwowało. 

Zachęć do stworzenia np. własnych kart, znalezienia ciekawych zwierząt, które mogłyby trafić do gry. 

Uczniowie w grupach lub indywidualnie dalej mogą pracować w oparciu o grę, wyszukując, opracowując jakieś materiały zadane przez nauczyciela. 

Może wspólnie stworzycie własną grę?! 





Pobierz grę dla swoich uczniów!

Wejdź na stronę https://grywszkole.com/gry

Wybierz grę (klasy 1-3 SP, 4-8 SP, PP)

Wybierz wersję do druku (kolor / czarno-biała)

Kliknij POBIERZ

Wybierz instrukcję do gry i kliknij pobierz

https://grywszkole.com/gry/



