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Przed Wami sześć pytań, które mogą Wam pomóc:

 • odkryć coś nowego o sobie i nowej rzeczywistości,

 • porozmawiać o tym, co się dzieje teraz, gdy wracamy do szkoły.

 jak się przygotować do gry?

Potrzebujesz:

 • przynajmniej dwóch osób (ktoś, z kim jesteś w domu, lub ktoś, z kim możesz się skontaktować 
telefonicznie, za pomocą komunikatora, możesz też zagrać samodzielnie),

 • kostki do gry lub sześciu losów (patrz Załącznik nr 1, Załącznik nr 2),

 • karty pytań,

 • może się przydać kartka papieru i długopis do robienia notatek.

 jak grać?

 • jeśli macie kostkę, to jedna osoba rzuca kostką, a druga odpowiada na wylosowane pytanie 
(oznaczone odpowiednią liczbą kropek),

 • jeśli nie macie kostki, losujecie numerek przed każdym pytaniem,

 • każde z pytań starajcie się rozszerzyć o jak największą pulę odpowiedzi, pytajcie dodatkowo: 
jak to robisz, jaki masz jeszcze pomysł, jak to robią inne dzieci?

wariant: 

Na każde z wylosowanych pytań odpowiadają dwie osoby lub odpowiada więcej (na przykład 
najpierw zapisując odpowiedź na kartce), po czym porównujecie odpowiedzi.

Gra – sześć pytań o…

adaptacja: Dominika Cieślikowska na podstawie scenariusza Marty Piegat-Kaczmarczyk
Materiał z Zesztytu „Budowanie relacji” 
Program Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?
https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-zdalny_online.pdf
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pytania dodatkowe/zamienne:

Jeśli któreś z pytań Ci nie pasuje lub chcesz zagrać kolejny raz, możesz wykorzystać kolejne 
pytania lub dołożyć własne:

 • Jakie widzisz plusy i minusy powrotu do szkoły z edukacji zdalnej? 

 • Co poradziłabyś/poradziłbyś koleżankom i kolegom w kwestii powrotu do szkoły z edukacji 
zdalnej?

 • W jaki sposób dbasz o swoje dobre samopoczucie?

 • Jak dbasz o ruch i aktywność fizyczną?

 • Co udało ci się zrobić w czasie edukacji zdalnej, o czym dawno myślałaś/myślałeś, a brakowało 
ci na to wcześniej czasu lub motywacji?

 •
 •

Komu możesz zadawać 
pytania o to, co się 
teraz dzieje? Z kim 
porozmawiać?

KARTA PYTAŃ:

Czego ważnego 
dowiedziałaś się/
dowiedziałeś się o sobie 
w ostatnim tygodniu?

Jakie Twoje cechy 
i umiejętności przydają Ci 
się po powrocie do szkoły 
z edukacji zdalnej?

Co jest Ci potrzebne 
po powrocie do szkoły 
z edukacji zdalnej?

Jak organizujesz sobie 
naukę w domu? Jakie 
masz dobre sposoby?

Co jest możliwe dzięki 
powrotowi do szkoły
z edukacji zdalnej?
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Wpisz pytanie:

Wpisz pytanie: Wpisz pytanie: Wpisz pytanie:

Wpisz pytanie: Wpisz pytanie:

TWOJE PYTANIA:

 pobierz 
materiał

http://www.wcies.edu.pl/media/system/publikacje/sppc/WCIES_m-dodatkowe 12_edit.pdf
http://www.wcies.edu.pl/media/system/publikacje/sppc/WCIES_m-dodatkowe 12_edit.pdf
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
KOSTKA DO GRY – ZRÓB TO SAM: WYDRUKUJ, WYTNIJ, SKLEJ

ZAGNIJ

WYTNIJ

 pobierz 
materiał

http://www.wcies.edu.pl/media/system/publikacje/sppc/WCIES_m-dodatkowe 13.pdf
http://www.wcies.edu.pl/media/system/publikacje/sppc/WCIES_m-dodatkowe 13.pdf


st
ro

na
 5

ZAŁĄCZNIK NR 2 
LOSY – DO WYDRUKOWANIA I POCIĘCIA

 pobierz 
materiał

http://www.wcies.edu.pl/media/system/publikacje/sppc/WCIES_m-dodatkowe 14.pdf
http://www.wcies.edu.pl/media/system/publikacje/sppc/WCIES_m-dodatkowe 14.pdf

