
Dobra praktyka – formularz zgłoszeniowy 

Metryczka dobrej praktyki 
 

1. Nazwa szkoły/ 
placówki: 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  
im. C.K. Norwida w Kielcach 

 
2. Powiat/gmina: Kielce 

 
3. Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Zdeb 

 
4. Dane adresowe 

szkoły/ placówki:  
 

Ul. Jagiellońska 4 
25-613 Kielce 

Tel. 41 
3676161 

Fax. 41 
3676919 

e-mail  
3lo@3lo.kielce.pl 

5. Dyrektor, nauczyciel 
lub przedstawiciel 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
zgłaszający dobrą 
praktykę/ funkcja: 

autorki pomysłu realizujące działanie: Agnieszka Gołębska, Katarzyna 
Kobiec, Aleksandra Wojda, Agnieszka Wojtaszek 

 
 
 

doradca metodyczny: Justyna Kopycińska 
6. Ramy współpracy z 

ŚCDN:  
Nazwa wspólnego 

przedsięwzięcia, inicjatywy itp.: 
 

Nauczyciel konsultant ŚCDN – 
partner we współpracy: 

Charakterystyka dobrej praktyki  
 

7.. Tytuł dobrej praktyki: Pokój zagadek – metoda stacji dydaktycznych w nauczaniu języka 
angielskiego – Stacjonarny escape room 

 
8. Przedmiot/ działanie 

ponadprzedmiotowe 
lub zajęcia: 

Język angielski 

9. Poziom edukacyjny:  Szkoła ponadpodstawowa 
 

10. Cała szkoła/ klasa lub 
grupa: 

Cała szkoła 
 

11. Czas/okres realizacji 
zadania:  

Cały rok szkolny 

12. Cele dobrej praktyki: 
- rozwijanie sprawności językowych - zarówno receptywnych, jak i produktywnych, 
- zaznajamianie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych, 
- rozwijanie postaw patriotycznej i szacunku do tradycji szkoły,  
- rozwijanie motywacji w zakresie nauki języków obcych, 
- doskonalenie strategii komunikacyjnych,  
- rozpowszechnianie metody grywalizacji w nauczaniu języków obcych,  
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie w rozwiązywaniu postawionego problemu, 
- integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej, 
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania TIK w nauce i w nauczaniu języka obcego. 

13. Opis pomysłu: 
Stacjonarny pokój zagadek jest formą organizowaną w III LO w Kielcach cyklicznie przy 
szczególnych okazjach oraz w związku ze świętami - zarówno pochodzącymi z krajów 
anglojęzycznych jak i polskimi (np. Boże Narodzenie, Walentynki, Halloween, Święto 



Niepodległości, Wielkanoc, Święto Patrona Szkoły, itp.) Zadania dla klas uczących się języka 
angielskiego, opracowane w oparciu o metodę stacji dydaktycznych, przygotowuje zespół 
nauczycielek języka angielskiego: Agnieszka Gołębska, Katarzyna Kobiec, Aleksandra Wojda i 
Agnieszka Wojtaszek. Opracowywane są zestawy zagadek, które poprawnie rozwiązane 
doprowadzają uczniów do wskazówki dotyczącej miejsca ukrycia klucza do sali, w której zostają 
zamknięci na początku lekcji. Przygotowane zadania obejmują różne sprawności językowe, 
opierają się na rozwijaniu zasobu słownictwa z różnych dziedzin, analizie i wykorzystaniu 
znajomości struktur gramatycznych. Wykonując poszczególne zadania uczniowie muszą ze sobą 
współpracować w ramach rywalizujących grup, natomiast nauczyciel monitoruje ich pracę, 
udzielając w razie potrzeby niezbędnej pomocy. Rekapitulacją dla pokoju zagadek są zadania 
zamieszczone na kartach pracy, które nauczyciel uczący daną grupę otrzymuje po jej wyjściu z 
pokoju zagadek. 

14. Sposób realizacji: 
Grupa uczniów zostaje podzielona na mniejsze zespoły, których celem jest jak najszybsze 
rozwiązanie zagadek i odnalezienie klucza. W sali razem z uczniami pozostaje przez cały czas 
jeden z nauczycieli - w celu zapewnienia bezpieczeństwa, monitorowania pracy uczniów oraz 
udzielenia ewentualnych wskazówek. Zadania oraz wystrój sali są tematycznie ściśle związane z 
daną okolicznością, co pozwala uczniom poczuć klimat danego święta oraz motywuje do 
aktywnego uczestnictwa. Dodatkowo, niezbędnymi elementami wyposażenia sali są między 
innymi kłódki na szyfr, kłódki na kluczyk, szkatułki, puszki, walizy, skrzynki, stare książki oraz 
różne przedmioty codziennego użytku mogące potencjalnie ukrywać wskazówki do zadań. 
Rozwiązanie jednego zadania pozwala na otrzymanie instrukcji do kolejnej zagadki, a finalnie 
do odnalezienia klucza do sali, w której wszyscy są zamknięci. Przy planowaniu pokoju zagadek 
nauczyciele kierują się założeniami metody stacji dydaktycznych tworząc różnego typu karty 
pracy oraz korzystając z udogodnień TIK m.in. genia.ly, czytników kodów QR, itp. W 
opracowanych zadaniach zastosowana jest szeroka gama różnych typów zadań. W zależności 
od materiału, na którym pracują uczniowie, należą do nich m.in.: dopasowywanie, wielokrotny 
wybór, test luk, krzyżówki, kodowane informacje, itp. Wśród nich pojawiają się również zadania 
typu maturalnego. Dodatkowym atutem tej formy jest fakt, iż wskazówki do rozwiązania 
poszczególnych zagadek umieszczone mogą być w różnych miejscach sali, np. na starej 
maszynie do pisania, na tablicy, na szafkach, w walizkach czy też w starych książkach. Uczniowie 
pracując zespołowo i współzawodnicząc z innymi zespołami motywują się nawzajem i bardzo 
aktywnie uczestniczą w całym przedsięwzięciu. Danego dnia w rozwiązywaniu zadań w pokoju 
zagadek biorą udział uczniowie różnych klas, więc na poziomie zwycięzców poszczególnych tur 
zabawy, ma również miejsce rywalizacja pod względem czasu opuszczenia escape roomu. 
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w przedsięwzięciu, podczas którego nie mają 
świadomości, że ich zabawa to przede wszystkim nauka. Przed każdym z dni, w których 
organizowany jest pokój zagadek, przygotowywane są plakaty, informacje na szkolnej stronie 
internetowej i szkolnym Fanpage’u. Organizatorki starają się tak planować harmonogram, by w 
cyklu nauki w liceum, każda z licznych grup językowych uczących się w III LO w Kielcach, miała 
możliwość uczestnictwa w którejś z edycji pokoju zagadek. Po zakończonym konkursie wszyscy 
nauczyciele języka angielskiego otrzymują materiał powtórzeniowy mający na celu utrwalenie 
wiedzy, słownictwa i umiejętności rozwijanych w danym pokoju zagadek (tzw. follow-up). 

15. Uzyskane efekty, w tym wartość dodana,  
możliwość wykorzystania sprawdzonych doświadczeń: 

Opisana forma stanowi doskonałą kompilację różnorodnych elementów sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi uczniów, podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz jej atrakcyjności 
w oczach absolwentów szkół podstawowych, którzy chcieliby uczęszczać do tej placówki. 
Pracując na opracowanych materiałach można ją wykorzystać wielokrotnie w związku z 
dowolnie wybraną okolicznością. Praca tą metodą pozwala na:  
- rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego oraz poznawania kultury krajów   



 


