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Miejska, wiejska, szkolna, harcerska, 
a może... podchody? 

GRA TERENOWA

- najczęściej rozgrywa się tu i teraz; 

- teren jest planszą - gracze rozwiązują zadania; 
- jej autorem może być każdy;

- może mieć w sobie m.in. elementy happeningu, 

RPG, podchodów.

pixabay.com



Czy gra, w której wszyscy gracze są 
zwycięzcami jest atrakcyjna?

Wskazówka

i czy w ogóle 
jest możliwa?



Przykład
_ gra miejska

CK  Dwór Artusa w Toruniu, literacka gra miejska, Toruński Festiwal Książki



Poznajcie Zosię

Razem z rodziną brała udział w 
międzypokoleniowym  projekcie o 
podróżach i domowym teatrze, który 
zmieści się  w walizce.

Zosia uwielbia pracę zespołową. Lubi 
mieć jasno określone zadanie. Jest 
pogodna i chętnie nawiązuje nowe 
relacje. To była jej pierwsza gra 
terenowa.

fot. Mateusz Rzewuski, WOAK Toruń



A to Aga, Kuba 
i Basia

Nauczycielka, animator i 
seniorka. Także brali udział 
w tym projekcie. Każde z 
nich miało inne potrzeby i 
cele związane z tym 
projektem i grą.

Każde z nich miało w tej 
grze inną rolę. 

fot. Mateusz Rzewuski, WOAK Toruń



Oni wszyscy 

– podobnie jak 

pozostała dwudziestka 

graczy 

wraz z organizatorami 

– wygrali. 
fot. Mateusz Rzewuski, WOAK Toruń



Gra terenowa  

WZORCOWO 
REALIZUJE IDEĘ 
PEDAGOGIKI ZABAWY 

i metodę projektu  

fot. Mateusz Rzewuski, WOAK Toruń



uwaga!
_konkurs



Pytanie konkursowe nr 4:

Czy podczas konferencji wpadł Ci do 
głowy pomysł na (NIE)zwykłą grę, którą 
wykorzystasz w przyszłości?



_pedagogika 
zabawy

4 funkcje zabawy wg Elizabeth Hurlock:

1. kształcąca, 

2. wychowawcza, 

3. terapeutyczna, 

4. projekcyjna.

- nie jest dyscypliną naukową;
- wykorzystują różne metody pracy, 

także grę dydaktyczną i integrację 
dużych grup.



_pedagogika 
zabawy

zasady:
1. dobrowolność;
2. wielopoziomowość komunikacji;
3. rezygnacja z rywalizacji;
4. różnorodność środków wyrazu.

Wszechstronny, harmonijny rozwój osoby w 
grupie, pomoc w odnajdywaniu jej 
najlepszych cech. 

* KLANZA i Zofia Zaorska; oprac. 
Iwona Korbela-Herok



_metoda projektu
➔ edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;

➔ ZAKRES TEMATYCZNY
edukacja polonistyczna, muzyczna, 
językowa (angielski), matematyczna, 
przyrodnicza;

➔ opis i baza metodyczna do 12 projektów 
dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do 
każdej klasy;

➔ 3 części programu zawierają łącznie:

- 96 kart pracy dla uczniów, 
- 76 scenariuszy zajęć i zabaw.













Mamy już także karty pracy 
do gry terenowej :)







eduexpert.eu
zakładki: PRODUKTY i KARTY PRACY



_Inspiracje
https://pedagogiczna.pl/gra-miejska-gra-terenowa-w-edukacji/

https://womgorz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gra-miejska-i-
gra-terenowa-w-edukacji.pdf

https://webowadbp.wixsite.com/gry-biblioteczne/projekt-gry-krok-po-
kroku

http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2017-2/ebis-2017-2-10.pdf

https://domowy.ceo.org.pl/jak-zorganizowac-literacka-gre-terenowa/

01_serce_pelne_mazowsza__gra_terenowa.pdf

http://pomysly.e.org.pl/gra-terenowa/

https://ceo.org.pl/sites/default/files/rozegraj-okolice.pdf

https://www.polin.pl/system/files/attachments/gra_miejska_-
_podrecznik_7kwi.pdf

https://instytutpileckiego.pl/public/upload/articles_files/Gra%20miejsk
a.%20Krok%20po%20kroku(2).pdf

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/03/wodna-gra-
terenowa_.pdf

https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/czy-
moja-miejscowosc-to-tez-unia-europejska-gra-miejska-w-edukacji.pdf

https://pedagogiczna.pl/gra-miejska-gra-terenowa-w-edukacji/
https://womgorz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gra-miejska-i-gra-terenowa-w-edukacji.pdf
https://webowadbp.wixsite.com/gry-biblioteczne/projekt-gry-krok-po-kroku
http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2017-2/ebis-2017-2-10.pdf
https://domowy.ceo.org.pl/jak-zorganizowac-literacka-gre-terenowa/
http://pomysly.e.org.pl/gra-terenowa/
https://ceo.org.pl/sites/default/files/rozegraj-okolice.pdf
https://www.polin.pl/system/files/attachments/gra_miejska_-_podrecznik_7kwi.pdf
https://instytutpileckiego.pl/public/upload/articles_files/Gra%20miejska.%20Krok%20po%20kroku(2).pdf
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/03/wodna-gra-terenowa_.pdf
https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/czy-moja-miejscowosc-to-tez-unia-europejska-gra-miejska-w-edukacji.pdf


Dziękuję za uwagę :)


