
Quest 

Poznaj Polskę 

Wiek uczniów: 5-6 klasa 

Czas realizacji: 45 minut 

Miejsce realizacji: korytarze oraz klasy szkolne 

Cele gry: 

▪ pogłębienie wiedzy uczniów z języka, kultury, gegrafii Polski 

▪ zachęcanie uczniów do nauki języka oraz kultury Polski 

▪ poznanie nowych polskich miast oraz ich zabytków 

Metody: 

praca w zespole 

Ilość uczniów: 

uczniowie 1 klasy podzielone na 4 grupy albo po 1 grupie z różnych klas 

Środki dydaktyczne: 

karty pracy, mapa z zaznaczonymi stacjami, karteczki z literkami, 

flamastry, obrazki. 

Przebieg gry 

Na początku gry uczniowie otrzymują mapy, na których zaznaczone 

stacji, np. biblioteka, polska klasa , aula, sala sportowa. Każda grupa 

zaczyna grę od innej stacji. 

Na każdym przystanku uczniowie wykonują zadania i otrzymują po jednej 

literce.  

W końcu gry po wykonaniu wszystkich zadań uczęstnicy układają nazwę 

polskiego miasta. Samodzielnie uczniowie muszą odnaleźć informację o 

tym mieście i na następnej lekcji przedstawić swój projekt. 

 



Stacja 1. Przedstaw się! 

Wszyscy uczestnicy drużyny muszą  się przedstawić. 

Jak masz na imię? 

Jak się nazywasz? 

Ile masz lat? 

Czy się interesujesz? 

Stacja 2. Kto to jest? 

Uczniowie muszą nazwać przedstawionych na obrazkach najbardziej 

znanych przedstawicieli polskiej historii, nauki, literatury. 

(Załącznik 1) 

Stacja 3. Quiz o Polsce  

Uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania o Polsce. 

(Załącznik 2) 

Stacja 4. Smacznego! 

Proszę nazwać i zapisać najbardziej znane potrawy polskie. 

(Załącznik 3) 

Stacja 5. Kim jesteś? 

Ktoś z grupy pokazuje zawód przedstawiony na kartkach inni muszą 

zgadnąć. 

(Załącznik 4) 

Stacja 6. Święta Polskie 

Uczniowie muszą powiedzieć jakie to świóto i kiedy obchodzimy. 

(Załącznik 5 



Załącznik 1. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. 

1. Jakie miasto jest stolicą Polski? (Warszawa) 

2. Jaka waluta obowiązuje w Polsce? (złoty) 

3. Nad jakim morzem jest położona Polska? (Bałtyckim) 

4. Jaka jest największa rzeka w Polsce? (Wisła) 

5. Ile jest polskich województw? (16) 

6. Ile jest liter w polskim alfabecie? (32) 

7. Jak nazywa się zimowa stolica Polski? (Zakopane) 

8. Ile ludzi mieszka w Polsce? (około 38 ml) 

9. Jak nazya się najwyższy szczyt górski w Polsce? (Rysy) 

10. Kto jest głową państwa w Polsce? (prezydent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3.  



Załącznik 4. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 5 

1. W ten dzień według pogańskiej tradycji wszyscy wróżą.  

(Andrzejki. 30 listopada) 

2. W tym dniu przynosimy do koścoła palmy wielkanocne. 

(Niedziela palmowa. Za tydzień do Wielkanocy) 

3. Dzień psotów i żartów. 

(Prima Aprilis. 1 kwietnia) 

4. W ten dzień do grzecznych dzieci przychodzi dziadek z 

prezentami. 

(Mikołajki. 6 grudnia) 

5. Ulubione święto wielbicieli pączków. 

(Tłusty czwartek. Ostatni czwartek karnawału) 

6. Dzień, kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość. 

(Dzień Niepodległości. 11 listopada) 

7. Wieczór, kiedy cała rodzina spotyka się przy świątecznym 

stole i dzieli się opłatkiem. 

(Wigilia. 24 grudnia) 

8. Dzień, kiedy wszyscy oblewają się wodą. 

(Lany poniedziałek. Powieniedziełek wielkanocny) 

 

 

 

 

 

 

 



Materiały dla nauczyciela 

K R A K Ó W 

P O Z N A Ń 

G D A Ń S K 

L U B L I N 
 

 


