
Gra dydaktyczna

Gra dydaktyczna jest atrakcyjną formą podsumowania i utrwalenia wiadomości. Daje
dzieciom wiele radości, doskonali umiejętność pracy w zespole i na jego rzecz, uczy
przestrzegania przyjętych zasad. Nauczyciel ma możliwość obserwowania dzieci w czasie
zabawy oraz sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości i umiejętności.

Przed każdą grą należy ustalić jasne zasady:
� Każda grupa ma do wykonania określoną liczbę zadań
� Na wykonanie każdego zadania jest określona ilość czasu
� Po wykonaniu jednego zadania uczniowie czekają na sygnał nauczyciela
� Za wykonanie każdego zadania otrzymują określoną liczbę punktów
� Dla najlepiej pracującej grupy można zaproponować dodatkowe punkty
� Grupy wybieramy losowo

Każda grupa dostaje drogę do poszczególnych stanowisk.
Zestaw dla grupy 1

Zadanie 1 – znajduje się na  stanowisku nr 9.
Zadanie 2 - idź na północ.
Zadanie 3 - idź na północ.
Zadanie 4 – kolejne stanowisko znajduje się na zachodzie.
Zadanie 5 – dalej musicie iść na zachód.

Zestaw dla grupy 2

Zadanie 1 – znajduje się na  stanowisku nr 3.
Zadanie 2 - idź na zachód.
Zadanie 3 - idź na zachód.
Zadanie 4 – kolejne stanowisko znajduje się na południowym -wschodzie.
Zadanie 5 – dalej musicie iść na południowy-zachód.

Zestaw dla grupy 3

Zadanie 1 – znajduje się na  stanowisku nr 1.
Zadanie 2 - idź na południe.
Zadanie 3 - idź na południe.
Zadanie 4 – kolejne stanowisko jest na  wschodzie.
Zadanie 5 – dalej musicie iść na północy.

Zestaw dla grupy 4

Zadanie 1 – znajduje się na  stanowisku nr 7.
Zadanie 2 - idź na wschód.
Zadanie 3 - idź na wschód.
Zadanie 4 – kolejne stanowisko znajduje się na północ.
Zadanie 5 – dalej musicie iść na północ.



Zestaw dla grupy 5

Zadanie 1 – znajduje się na  stanowisku nr 5.
Zadanie 2 - idź na północny -zachód.
Zadanie 3 - idź na południe.
Zadanie 4 – kolejne stanowisko jest na północy.
Zadanie 5 – dalej musicie iść na wschód.

Na każde stanowisko należy przygotować odpowiednią liczbę zadań, które w zależności od
potrzeb mogą być powiązane tematycznie lub stanowić odrębne zadania.
Jako przykładowy zestaw podaje zadania z różnych dziedzin, mogący być podsumowaniem
pewnego etapu kształcenia uczniów klasy II.

Stanowisko 1
Skreślcie złe wyniki:
3*7=21
6*6=34
9*8=72
72:8=7
59-16=28
8*8=64
36:6=6
42:7=7
8*4=32

*-oznacz a znak mnożenia

Podpisz poprawnie nazwy liczb w działaniach

23+12=35 6 * 7=42

_______                                                        ________
               __________                              _____

Stanowisko 2
Ułóżcie treść zadania do formuły:

7*4-13=

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7*4+3* 8=

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Stanowisko 3
Wpisz podane działania na właściwe drzewka i oblicz



Stanowisko 4

Stanowisko 5
Ułóż i naklej wyrazy w kolejności alfabetycznej

krzaki grządka grzebień brzoskwinia
drzewo rzeka rzeczy porzeczka
korzeń moździerz Murzyn podkomorzy

Stanowisko 6
Wklej wyrazy do tabeli we właściwe miejsca

rzeczowniki czasowniki przymiotniki

Zakoloruj właściwą kratkę Tak Nie

Polska przyjęła chrzest za panowania  Mieszka I.

Pierwszą stolicą Polski był Kraków.

Bolesław Chrobry był królem Polski.

Na mapie kolor niebieski oznacza niziny.

Jeżeli stoję twarzą na północ to z prawej strony
mam wschód.

Najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła.

Góry są na południu kraju.

Kolor żółty oznacza wyżyny,

Na zachodzie Polska graniczy z Niemcami.



drzazga perz korzenie
burza grzmot krzyczeli
rzec wykorzenia rządzi
porządkują brzydki grzeczne
krzykliwy jarzębinowy orzechowe

Stanowisko 7
Uzupełnijcie tekst h lub ch.

Dzień był bez___murny. Dzieci bawiły się na placu zabaw. Krzyś i ___ela ___uśtali się na
___uśtawce. ___alina rysowała kolorową kredą grubego ___ipopotama, nadętego  ___omika i
o___ydną ___ienę. ___enio jeździł na ___ulajnodze a Weronika z ___udą ___aliną grały w
___okeja na trawie. Grupka ___łopców bawiła się w wojnę. Mali ___ultaje bardzo
___ałasowali udają nadlatujące ___elikoptery.
Nagle rozległ się ___uk i z klatki s___odowej wybiegł uko___any piesek ___ani i ostro
za___amował na ___odniku. Za nim wybiegły dwie dziewczynki przebrane za ___inkę i
___induskę. Bardzo się spieszyły na zbiórkę ___arcerską.
Gdy słońce już za___odziło pani Ewa zaprosiła wszystki___ na gorącą ___erbatę i pyszne
___erbatniki.

Stanowisko 8
Uzupełnij tabelkę

Elementy pogody dzisiaj zimą

Stanowisko 9
Wyjaśnij pisownię wyrazów:

brzoza, drzwi, wrzesień- piszemy rz bo______________________________

Dania Portugalia, Polska - _________________________________

króluje, maluje, zgaduje - _________________________________

wóz, krówka, dwór, __________________________________

rzeka, porzeczka, korzyść -___________________________________

morze, na dworze, na rowerze ____________________________________



Po zakończeniu gry ok. 30 minut. Zbieramy wykonane zadania i wspólnie omawiamy
wszystkie zadania jednoczenie obliczając punkty grup najlepiej na przygotowanej wcześniej
tablicy. Mile widziane są drobne nagrody dla zwycięskiej drużyny oraz upominki dla
wszystkich uczestników. Warto wyróżnić także grupę, która najlepiej współpracowała,
potrafiła przestrzegać przyjętych zasad i najlepiej zachowywała się.


