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Temat: Gry z użyciem kartki papieru -  jako forma relaksu. 

 

 Drodzy uczniowie!!! 

 Czas spędzony w domu nie jest czasem łatwym. Do wykonania macie wiele prac 

związanych z nauką i kształceniem na odległość. Wiem, że nie jest to łatwe zadanie. Dlatego 

chciałabym  w ramach relaksu przypomnieć  kilka ciekawych gier, do których potrzebne są 

tylko kartka papieru i ołówek. Są to zabawy, które kształcą zdolności poznawcze. Są 

doskonałym sposobem na przerwę między lekcjami. 

 Oto kilka propozycji gier na kartce papieru: 

 Gra państwa miasta: 

Zasady – grę rozpoczynamy od narysowania tabelki z podziałem na 6 kolumn (lub 

więcej). Gracze określają kategorie i wypisują je w kolumnach np. państwa, miasta, rzeki, 

kolory, zwierzęta, przedmioty, imiona (u nas w domu zawsze był taki podział). Następnie jeden 

z graczy w pamięci wymienia alfabet a inny gracz w dowolnym momencie mówi „Stop”. Litera, 

na której przerwano wyliczanie, jest jednocześnie wybraną literą. Po wylosowaniu litery 

wszyscy wpisują do swoich kolumn słowa z kategorii zaczynające się na wybraną literę – 

można wprowadzić ograniczenie czasowe. Przydzielanie punktów: • jeśli jeden gracz wpisał 

słowo a pozostali nie, to otrzymuje on 3 punkty, natomiast pozostali gracze 0 • jeśli każdy z 

graczy wpisał inne słowo – wszyscy otrzymują po 2 punkty • jeśli kilku graczy wymieniło to 

samo słowo – wszyscy otrzymają po 1 punkcie. • jeśli gracz nie wpisał słowa lub wpisał 

niepoprawne – nie otrzymuje punktów. 

 

 

 

 



Kółko i krzyżyk: 

 Zasady – gra rozgrywa się na planszy o 9 polach w podziale 3×3. Gracze naprzemiennie 

zaznaczają upatrzone pola symbolem kółko lub krzyżyk . Celem gry jest zaznaczenie 3 pól         

w jednej linii.  

 

Statki/Okręty: 

Zasady – każdy z graczy na kartce rysuje dwa kwadraty 10×10 kratek. Każde pole należy 

opisać z góry literami od A do J, natomiast z boku liczbami od 1 do 10. Następnie gracze 

rozrysowują swoje statki: 1 pięciomasztowiec, 1 czteromasztowiec, 2 trójmasztowce, 2 

dwumasztowce, 2-3 do czterech jednomasztowców. Statki rysujemy zgodnie z zasadą: każdy 

maszt jednego statku musi stykać się ze ścianką boczną kolejnego pola, nie można łączyć pól 

na ukos, ponadto statki nie mogą się też stykać. Następnie gracze na przemian oddają strzały 

poprzez podanie współrzędnych statku np. A4. – jeśli nie został trafiony żaden statek – gracz 

odpowiada „PUDŁO”; – jeśli został trafiony statek, ale posiada jeszcze nie trafione maszty – 

gracz odpowiada „TRAFIONY”; – jeśli został trafiony jednomasztowiec lub nastąpiło trafienie 

w ostatni sprawny maszt statku – gracz odpowiada „TRAFIONY ZATOPIONY!” Po trzech 

strzałach role się odwracają. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy zatopi wszystkie statki.             

 



Wisielec:  

Zasady – pierwszy gracz wymyśla słowo, ujawniając za pomocą kresek liczbę tworzących je 

liter. Drugi z graczy stara się je odgadnąć podając litery. Za każdym razem kiedy mu się to uda, 

pierwszy gracz wyjawia w którym miejscu znajduje się odgadnięta litera, jeśli nie rysuje 

element symbolicznej szubienicy i wiszącego na niej ludzika – kreska po kreseczce. Jeśli gracz 

narysuje wisielca nim drugi odgadnie hasło, wygrywa. Gra, która nie tylko dostarczała rozrywki 

ale również nieco adrenaliny i śmiechu. 

 

 

 

 

Poproście Wasze rodzeństwo oraz rodziców do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu ! ( bez 

telefonów komórkowych,  laptopów czy tabletów). 

 

 

 

 Życzę miłej zabawy!!! 

 

 

 

 

 

 



 

Temat: Jak się uczyć efektywniej w domu? 

 

Nauka w domu to nie tylko zaplanowanie lekcji tak, jak zrobilibyśmy to        

w szkole. To także zorganizowanie przestrzeni do zdalnego nauczania i zadbanie 

o to, żeby nic nas nie rozpraszało. Jak uczyć się efektywnie w domu? Sprawdź. 

 

Nauka w domu może być przyjemna 

Uczniowie mają przed sobą ambitne zadanie. Wszyscy zastanawiają się, jak skutecznie uczyć 

się w domu? Nauka w domu wymaga wprowadzenia niestandardowych rozwiązań, ale ma 

swoje plusy. Trzeba przemyśleć organizację swojego dnia, tak żeby był czas zarówno na naukę 

w domu, jak i na odpoczynek. Kluczową sprawą jest sprzęt do nauki i zgromadzenie materiałów 

do nauki. Jak uczyć się efektywnie w domu? Pamiętaj, że przestrzeń, w której się uczysz ma 

ogromne znaczenie na przyswajanie wiedzy. Jak połączyć te trzy czynniki? Odpowiedź 

znajdziesz  poniżej. 

 

Nauka zdalna - co to znaczy 

Nauka zdalna to inaczej e-learning, homeschooling czyli po prostu nauka w domu - lekcje, które 

odbywają się za pomocą własnego komputera. Do nauki zdalnej materiały powinna zapewnić 

szkoła. Ułożyć plan zajęć powinni nauczyciele, którzy powinni także przeprowadzić uczniów 

przez ten proces. Na stronie MEN znajdziemy materiały edukacyjne, które mogą być pomocą 

zarówno dla nauczycieli, którzy planują zdalne lekcje, jak i dla uczniów, którzy chcą dobrze 

wykorzystać czas izolacji. 

 

 

Jak skutecznie się uczyć 

Nauka   w domu  powinna  mieć  swoje  ramy. W  czasie  określonym   przez  szkoły, zgodnie 

z zarządzeniem MEN jest to np. od 9 do 13. Wtedy uczniowie kontaktują się z nauczycielem 

on line oraz wykonują zadania z elektronicznego dziennika. (w naszej szkole będzie już od 

nowego roku szkolnego) MEN opublikował poradnik dla szkół, pomagający w nauce zdalnej. 

Podczas nauki zdalnej rób sobie przerwy. Dzięki nim zregenerujesz organizm, oczy odpoczną 

od patrzenia w komputer. Zadbaj o to, żeby nic cię nie rozpraszało podczas lekcji. Nie kładź 

się z laptopem na kanapie, ale usiądź przy biurku. Przed rozpoczęciem nauki wywietrz pokój. 

Zadbaj o to, żeby było cicho - wyłącz telewizor, wycisz telefon. Jeśli lubisz uczyć się przy 

muzyce, to zadbaj o to, żeby nie była głośna i odciągająca uwagę od lekcji. Podczas nauki pij 

wodę, możesz jeść przekąski, np. orzechy, które poprawiają koncentrację. 

Jak uczyć się efektywnie w domu 

Nauka w domu to nie tylko lekcje. Czas wolny można wykorzystać na przyswojenie 

wiedzy w bardziej swobodny sposób. Tutaj z pomocą przyjdą kanały na YouTube, np. Mówiąc 

inaczej, gdzie znajdują się informacje o tym, jak mówić poprawnie i o tym, jakie błędy 

językowe najczęściej popełniamy. Innym kanałem na YouTube jest Crazy Nauka (to 

także blog), a także Pan Belfer, który wyjaśnia zagadnienia z chemii, np. jak zbudowany jest 

atom. 

https://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/7,173990,25824469,zdalne-nauczanie-uczniowie-i-nauczyciele-moga-bezplatnie-wypozyczyc.html
https://www.edziecko.pl/edziecko/0,123533.html?tag=zdalne+nauczanie
http://fm.tuba.pl/artysta/13
https://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/7,173990,25822475,zdalne-nauczanie-men-publikuje-poradnik-dla-szkol-zachecaj.html
http://www.blox.pl/html


Warto wykorzystać czas w domu na czytanie lektur, na które wcześniej nie mieliśmy czasu, a 

także na oglądanie ekranizacji klasyków literatury. Tutaj jest lista stron, które sprawią, że nauka 

będzie przyjemnością. Utrwalić wiedzę może z pomocą quizów internetowych, np. na 

platformie QuizMe. Nauka w domu to także oglądanie spektakli teatralnych on line - profile 

Facebookowe teatrów oferują taką opcję oraz zwiedzanie muzeów on line. Można obejrzeć 

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz jedną z wystaw w POLIN Muzeum Historii Żydów 

Polskich. Odwiedzić warto inne miejsca, np. Wawel, Muzeum Zamkowe w Malborku, 

Kopalnię Soli w Wieliczce czy Luwr. 

 

 

Nauka w domu - podsumowanie jak skutecznie się uczyć 
•  

• zorganizuj przestrzeń 
do nauki zdalnej 
 
• pracuj według planu 
dnia 
 

 
• rób przerwy, wtedy 
nauka będzie efektywna 
 
• wyłącz telewizję            
i wycisz telefon 
 

 
• pij wodę i, jeśli masz 
ochotę, podjadaj zdrowe 
przekąski 
 

 

 

 

 

 

Monika Poterała😊 

https://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/7,173990,25796024,nauka-w-domu-strony-ktore-sprawia-ze-bedzie-przyjemnoscia.html
https://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/7,173990,25796024,nauka-w-domu-strony-ktore-sprawia-ze-bedzie-przyjemnoscia.html
http://wyborcza.biz/Gieldy/0,114522,,,,WWL.html

