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Co będzie potrzebne:

aplikacja na telefonie/ tablecie/ komputerze “Gorący Ziemniak”, lub jakakolwiek
odmierzająca czas,
“ziemniaki” do rzucania - mogą to być kolorowe piłki, gąbki lub po prostu
zgniecione kulki z papieru (najlepiej tyle, ile planujemy utworzyć grup),
zadania wydrukowane na kartkach, których kolory odpowiadają “ziemniakom”.

Przygotowanie:
Przed lekcją, na której planujemy przeprowadzić grę należy przygotować zadania z
wybranych kategorii (tylu ile mamy ziemniaków) - u mnie to czasowniki nieregularne
(zielona kategoria), uzupełnienie zdań elementami gramatycznymi (żółta kategoria) oraz
słówka do przetłumaczenia (niebieska kategoria). Nie musi być ich dużo - ok. 20 kart
każdego rodzaju.



Przebieg:
1. Dzielimy klasę na grupy, a każda z nich otrzymuje “ziemniaka”, wykładamy karty z

zadaniami oraz zapisujemy numery grup na tablicy, aby dopisywać punkty.
2. Zaczynamy odmierzanie czasu, a uczniowie muszą przerzucać “ziemniaki”, aby się

ich pozbyć zanim usłyszą dźwięk wybuchu z aplikacji (lub też budzika, cokolwiek
mamy dostępne). Po tym niedozwolone jest już dalsze rzucanie, “ziemniaki”
wyrzucone po czasie wracają do grupy, która za późno rzuciła, a jeśli jakiś leży na
ziemi to trafia do najbliżej znajdującej się grupy.

3. Jedna osoba z grupy podchodzi i losuje zadanie z kategorii odpowiadającej
kolorowi ich “ziemniaka”, wraca do zespołu i wspólnie zastanawiają się nad
odpowiedzią.

4. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa wybierają grupę, która otrzymuje karny punkt,
jeśli odpowiedź jest błędna punkt trafia do nich. Wygrywa zespół, który uzbiera
najmniej punktów.

Dodatkowe uwagi:
➢ Gra jest bardzo uniwersalna i sprawdza się u uczniów w każdym wieku, może być

przeprowadzona nawet na zajęciach indywidualnych.
➢ Czas rozgrywki zależy od nas, może potrwać kilka rund, a nawet całą lekcję.

Możemy też dodać “ziemniaki” tego samego koloru, aby uczniowie wykonywali
więcej zadań.

➢ Należy obserwować klasę i na bieżąco reagować na możliwe trudności i dodawać
niezbędne reguły np. aby żadna grupa nie trzymała “ziemniaków” za długo lub też
aby wszystkie punkty karne nie trafiały do jednego zespołu.


