
 
 

 

Scenariusz cyklu projektu edukacyjnego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany  

w Sopockich Szkołach Autonomicznych 

 

Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 
 

 

 

Zadanie 1: Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć 

opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem 

TIK   
 

Rodzaj zajęć: Kreatywne pisanie. 
 

Tytuł scenariusza:  Literacki escape  room. 

Etap edukacyjny:  II (klasy VI szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Ewa Pasznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas 

trwania 

Uwagi   

 

1  Zadania na rozgrzewkę 

Przypomnienie zasad zabawy w 

escape room. 

Rozwiązywanie przez uczniów 

rebusów i zagadek literackich. 

Losowy podział klasy na 4 

drużyny. 

1 

godzina 

Pomoce:   

Rebusy, zagadki, 

quizy 

 

2-4 Przygotowywanie szkolnego 

escape roomu 

Wymyślanie przez uczniów zadań 

opartych na znanych uczniom 

utworach  literackich (książkach, 

wierszach, mitach, legendach itp.), 

szyfrowanie wiadomości, 

ukrywanie podpowiedzi i znaków, 

zamykanie wskazówek w 

szkatułkach / walizkach 

zamkniętych na kłódki itp. 

3 

godziny 

Pomoce:   

Kartki do 

zapisywania zadań, 

kłódki, zamykane 

pojemniki, skrzynki, 

szkatułki, walizki 

itp. (przyniesione 

przez uczniów i 

nauczyciela) 

5-7 Literacki escape room 

Grupy rozwiązują wzajemnie 

swoje zadania w ciągu 60 min.  

W sytuacji bez wyjścia mogą 

skorzystać z koła ratunkowego- 

podpowiedzi ucznia  z drużyny 

przygotowującej zadania 

3 

godziny 

Pomoce:   

iPady/ komputery z 

dostępem do 

internetu 

 

8-9 Opis przeżyć wewnętrznych 

Uczniowie spontanicznie 

opowiadają o tym, co czuli 

(bezsilność, strach, 

podekscytowanie itp.) i  co działo 

się z ich ciałem (np. oblewał ich 

zimny pot, drżały ręce itp.) 

2 

godziny 

Kartki do 

zapisywania nazw 

uczuć i emocji 

 

 



 
podczas przygotowywania i 

rozwiązywania zadań. Nazwy 

uczuć, odczuć i emocji są 

zapisywane na  osobnych kartkach.  

Następnie w parach szukają 

synonimów do tych pojęć oraz 

innych określeń uczuć i emocji. 

Kolejnym zadaniem będzie 

grupowanie pojęć na pozytywne i 

negatywne (cały zespół), a 

następnie   uporządkowanie ich od 

najmniej intensywnych uczuć po 

najsilniejsze, (układanie kartek w 

grupach ). 

Uczniowie redagują krótką notatkę 

na temat swoich przeżyć, podczas 

realizacji projektu 

 

iPady/ komputery  z 

dostępem do 

Internetu 

10 Podsumowanie  projektu. 

Prezentacja  opisów przeżyć 

wewnętrznych. 

Formułowanie wniosków 

końcowych na temat 

zrealizowanego projektu. 

1 

godzina 

iPady/ komputery  z 

dostępem do 

Internetu 

Projektor 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


