
ZASADY GRY  „ AZYMUT NA POLSKĘ” 

Gra zawiera 

- planszę z konturami Polski, na której znajduje się strzałka 

- na planszy są  4 kolory: żółty, czerwony, fioletowy, niebieski 

- 4 zestawy kart z 16 pytaniami w każdym kolorze 

Wiek : 7 -10 lat 

Liczba graczy: od 1 do 4 

Zasady gry: 

Wariant I 

- 10 minut lub do zdobycia 20 punktów 

Wariant II 

- do wykorzystania wszystkich kart 

Wariant III 

- do udzielenia odpowiedzi na pytania, uczniowie wykorzystują komputer/tablet z dostępem 

do Internetu 

Cel gry: 

Sprawdzenie wiadomości dzieci z 4 dziedzin dotyczących: historii, przyrody, znanych postaci 

Polski oraz znajomości województwa kujawsko – pomorskiego. 

Przebieg gry: 

1. Rozłóż planszę. 

2. Ułóż kolorami karty na 4 stosach po uprzednim przetasowaniu, tekstem w dół. 

3. Grę rozpoczyna najmłodszy zawodnik. Kręci strzałką. Odpowiada na wylosowane 

pytanie z zakresu na jakim kolorze strzałka się zatrzymała. Pytanie czyta poprzedni 

zawodnik ponieważ na dole karty jest umieszczony numer poprawnej odpowiedzi. 

Jeśli zawodnik udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzymuje punkt i zabiera kartę. Za złą 

odpowiedź – punktu nie otrzymuje, karta wraca do gry.  

4. Jeśli strzałka zatrzyma się na linii pomiędzy kolorami, zawodnik traci kolejkę. 

5. Gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

6. W wariancie II, gra toczy się, aż do momentu wykorzystania wszystkich kart. Jeśli 

zawodnik zakręci strzałką i ta zatrzyma się na kolorze z którego nie ma już pytań, traci 

kolejkę. Wygrywa ten zawodnik który odpowie na największą liczbę pytań. 

7. W wariancie III uczeń do udzielenia odpowiedzi korzysta z zasobów Internetu. 



Kompetencje kluczowe: 

Gra „Azymut na Polskę” rozwija umiejętności kluczowe takie jak: krytyczne myślenie, 

rozwiązywanie problemów, pracę zespołową, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, 

umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe, korzystanie z 

technologii cyfrowych. W grze dzieci muszą komunikować się w mowie i piśmie z innymi 

uczestnikami, przestrzegać ustalonych reguł, wykorzystywać źródła informacji. Muszą 

posiadać niezbędną wiedzę, aby osiągnąć sukces – wygrać. Gra rozwija kompetencje 

przyrodnicze - i matematyczne. Dziecko może wykazać się znajomością świata zwierząt w 

Polsce lub zmusić go do poszukiwania właściwej odpowiedzi. Uczestnik powinien znać 

liczbę swoich punktów, kontrolować upływ czasu. Gra rozwija również kompetencje osobiste 

i społeczne - zdolność dziecka do autorefleksji ( wiem co potrafię/ czego jeszcze nie znam), 

skutecznego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami 

oraz zachowania odporności na przebieg gry (przegrywam, bo nie znam odpowiedzi). W grze 

pojawiają się kompetencje obywatelskie – znajomość historii Polski, znanych postaci. Być 

może uczestnika gry zainteresuje postać i będzie chciał dowiedzieć się więcej na jej temat. W 

grze rozwijana jest przedsiębiorczość, która opiera się na kreatywności, krytycznym 

myśleniu, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy, wytrwałości. Jest to szansa 

na wygraną, gdy uczestnik ma rozległą wiedze i potrafi ją wykorzystać. Gracz ma 

świadomość własnych atutów i słabości. Sprawdzając swoją wiedzę dotyczącą własnego 

państwa i regionu, rozwija kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Rozwija swoją ciekawość świata. 

 

Komentarz: 

Gra „Azymut na Polskę” przeznaczona jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Gra 

przedstawia mapę Polski z ilustracjami miast, gór, zwierząt. Umieszczona jest na kole w 

czterech kolorach. Każdemu z kolorów przyporządkowana jest jedna kategoria: żółty – 

przyroda Polski, czerwony – historia Polski, fioletowy – słynni Polacy, niebieski – region. 

Dziecko losowo wybiera pytanie z dziedziny na której zatrzyma się, puszczona w ruch 

strzałka. Za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymuje punkt i zabiera kartę. Gra sprawdza 

poziom wiadomości dzieci. W zależności od wyboru wariantu, wprowadza różne możliwości. 

W wariancie I obowiązuje czas. W związku tym wzrasta tempo gry – dziecko musi szybko 

zakręć wskazówką, wybrać kartę, podać prawidłową odpowiedź.  

W wariancie drugim, nie decyduje czas, gra może toczyć się dłużej, dziecko ma czas na 

zastanowienie się. Ważne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi, ale liczy się zdobycie jak 

najwięcej kart, a tym samym punktów. Gra kończy się, gdy wykorzystano wszystkie karty. 

Może zdarzyć się, że przez dłuższy czas nikomu z zawodników strzałka nie zatrzyma się na 

kolorze, którego karta pozostała.  

W wariancie trzecim do pomocy zawodnikom może służyć komputer/tablet z dostępem do 

Internetu. Jeśli zawodnik nie zna odpowiedzi na pytanie może posłużyć się Internetem. 

W grze ważne jest, aby pytanie czytał inny zawodnik, ponieważ na dole kartonika z pytaniem 

jest zamieszczony numer poprawnej odpowiedzi. 


