
 

Scenariusz zajęć „Turniej warcabowy” z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej TIK 

 

TEMAT: TURNIEJ WARCABOWY POŁĄCZONY ZE SŁODKIM  

                  POCZĘSTUNKIEM 

 

Cel główny: Integracja zespołów między klasowych oraz kształtowanie/doskonalenie    

                      umiejętności przewidywania i logicznego myślenia. 

 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

 zapoznaje się jak wygląda przebieg zawodów warcabowych; 

 opisuje plansze do gry w warcaby w zależności od stopnia zaawansowania oraz figury; 

 zna zasady gry w warcaby i potrafi je zastosować podczas rozgrywki 

 zna i stosuje zady gry fair play; 

 uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń elektrycznych;  

 dostosowujemy składniki według przepisu. 

 

Metody i formy pracy:  

 wykład, pogadanka 

 praca z wszystkimi uczniami 

 praca w parach, indywidualna, w grupach  

 gry dydaktyczne – metody symulacyjne, sytuacyjne, inscenizacji i burza mózgów 

 

Środki/narzędzia dydaktyczne:  

 komputer,  prezentacja multimedialna 

 Internet, gra edukacyjna 

 tablica interaktywna, 

 gra – warcaby 

 gofrownica, mikser, produkty do gofrów, książka z przepisami na pyszne gofry. 

 

 

 

 

 

 



Przebieg zajęć: 

GODZINA  DZIAŁANIA 

9:00 – 9.30 1. Zebranie uczniów w klasach. 

2. Powitanie i sprawdzenie obecności. 

3.  IV a przygotowanie stolików do gry 

w warcaby, rozłożenie warcabnic. 

Przygotowanie sprzętu 

multimedialnego.  

4. IV b przygotowanie stolików do 

pracy oraz „bufetu”. Przygotowanie 

składników na stanowiskach przez 

wyznaczone do tego osoby (przy 

pomocy zadeklarowanych rodziców) 

09.30 – 11:00 1.   Festiwal talentów społeczności   

      szkolnej na dolnej sali gimnastycznej.  

11.00 – 11.30 1. Prezentacja przedstawiająca historię 

gry w warcaby, mistrzów świata i 

Polski oraz zasady gry w 

Polsce(międzynarodowe). 

(materiały ze strony 

www.warcaby.pl)  

2. Przedstawienie kilku strategii gry 

oraz omówienie ustawień 

pozycyjnych. 

3. Gra online w warcaby na platformie 

www.kurnik.pl  

11:30 – 12:30 

 

1. Turniej warcabowy – wyłonienie 

zwycięzcy  

2. Pieczenie oraz dekoracja gofrów – 

degustacja przez gości. Wyznaczone 

osoby (hostessy) chodząc po szkole 

zachęcają gości do skosztowania. 

12:30 – 13:30 1. Sprzątanie stanowisk pracy oraz klas 

13.30 1. Rozejście uczniów do domu. 

 

                                                                                                                                                  Opracowały: 

                                                                                                           Joanna Nowak i Joanna Krzeszowska 

                                                                                            Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

                                                                                         Sióstr Salezjanek im Jana Pawła II we Wrocławiu 

http://www.kurnik.pl/

