
 SZTAFETA SCRABBLE 

w ramach projektu „ Młodzi Obywatele Kultury” 

 
Scrabble są jednym z tematów przewodnich związanych z „Rokiem słowa” 

realizowanym w ramach  projektu MOK. Są doskonałym narzędziem edukacyjnym w 

przyswajaniu zawiłości naszego ojczystego języka, ćwiczą także umiejętności matematyczne 

oraz taktykę, strategię i logiczne myślenie. Pozwalają na pokonywanie dysfunkcji oraz są 

wyśmienitą zabawą towarzyską. 

Warsztaty są pierwszą częścią  całorocznych działań szkół, wszystkich poziomów 

edukacyjnych, pod nazwą „Sztafeta scrabble”. 

Organizatorem Sztafety są nauczyciele scrabbliści Szkoły Podstawowej nr 17 we 

Wrocławiu. 

  

             Na początek proponujemy Państwu następujące formy zajęć: 

 

1. Warsztaty dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych  „Scrabble – poszukiwanie 

nieodkrytej pasji”. Termin – 28 X 2014 

 

2. Warsztaty dla nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych „Scrabble ( i inne gry 

planszowe) na zajęciach korekcyjno kompensacyjnych. Termin -  28 X 2014 r.                               

( równolegle z warsztatami dla uczniów). 

 

3. Warsztaty dla nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych - „ Jak prowadzić rozgrywki scrabble na zajęciach koła – 

program sędziowski”. Termin - 18 XI 2014 r. 

 

Warsztaty dla uczniów wrocławskich   szkół podstawowych 

„Scrabble  - poszukiwanie nieodkrytej pasji” 

 
Podczas warsztatów dla uczniów realizowane będą następujące zagadnienia: próba gry w 

scrabble, oswojenie z zegarem, umiejętność zapisu, porady dotyczące taktyki, strategii, 

umiejętność liczenia punktów itp., zabawy „okołoscrabblowe” z wykorzystaniem komputera, 

tablicy scrabble i karty pracy, ciekawostki. Warsztaty zostaną dostosowane do poziomu 

wiekowego i umiejętności uczestników. Szczególnie mile widziane osoby, które nie grają w 

scrabble a chcą poczuć „scrabblową pasję”. 
 

Termin przeprowadzenia warsztatów :  

 

 28 października  (wtorek) – godziny   15.30 – 17.30  

 

Uczestnicy warsztatów powinni mieć ze sobą długopis – ewentualnie, przy dużej liczbie 

uczniów, prośba o przyniesienie własnego zestawu scrabble . 

 

Miejsce warsztatów : 

   

SP 17 we Wrocławiu, ul: Wieczysta 105 – sala 44 (II piętro) 

 

Zgłoszenia na warsztaty dla uczniów – odbywają się droga mailową.  

 



Zgłoszenia należy wysłać do 23 października 2014 ( do godziny 23:59) 

na adres : slawekw62@wp.pl   pisząc w tytule:  ZGŁOSZENIE.  

 

Proszę by zgłoszenie zbiorowe z danej szkoły wysłał jeden nauczyciel. 

W treści podajemy: imiona i nazwiska uczniów, nazwę szkoły oraz maila (nauczyciela) do 

korespondencji. Prześlemy do Państwa deklaracje, do podpisania przez rodziców, które trzeba 

będzie przynieść na pierwsze zajęcia. 

 

Prowadzący zajęcia  

 

Sławomir Wolski – nauczyciel  matematyki  w SP 17 we Wrocławiu, wielokrotny uczestnik 

turniejów scrabble, koordynator turniejów i imprez scrabblowych dla dzieci i młodzieży, 

jeden z ekspertów tegorocznej edycji ogólnopolskiego projektu „Scrabble w szkole” do,  

którego należy ponad 700 szkół z całej Polski. . 

Wspomagająco, w miarę możliwości czasowych, mogą pojawić się scrabbliści 

Wrocławskiego Klubu Scrabble  „Siódemka” (w tym Mistrzowie Polski). 
 

Inne ważne informacje  
 

W zajęciach może uczestniczyć do 30 osób.  

O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń . W miarę napływania zgłoszeń będą 

przesyłane informacje (na adres nauczyciela zgłaszającego) o zakwalifikowaniu na warsztaty . 

Jeśli zainteresowanie będzie duże „druga tura warsztatów” (dla niezakwalifikowanych) 

odbędzie się w marcu). 

 

Wszelkie pytania dotyczące warsztatów dla uczniów proszę kierować na adres: 

slawekw62@wp.pl  ( Sławomir Wolski) 
 

 

Warsztaty dla nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych 

 „Scrabble ( i inne gry planszowe) na zajęciach korekcyjno kompensacyjnych.  

 
Podczas warsztatów dla nauczycieli pokazane będą propozycje jak wykorzystać scrabble i 

inne gry słowne do pomocy uczniom w nauczaniu języka polskiego. Pokazane zostaną 

propozycje pracy z uczniem dysfunkcyjnym, z wykorzystaniem scrabble i innych gier 

planszowych, jako ćwiczenie koncentracji, sprawności manualnej czy precyzji ruchów.    

Warsztaty w większej części będą miały charakter lekcji otwartej a potem nastąpi omówienie 

podjętych działań.. 

 

 

Termin przeprowadzenia  warsztatów  

 

 28 października 2014  (wtorek) -   godziny  15.10 – 16.30  

 

 

Miejsce warsztatów :  

 

SP 17 we Wrocławiu, ul: Wieczysta 105 – sala 47 ( II piętro) 

 

Prowadzący : Małgorzata Kubiak-Chudy  



 

Zapisy na warsztaty dla nauczycieli: -  odbywają się droga mailową.  

 

Zgłoszenia należy wysłać do 23 października 2014 ( do godziny 23:59) 

na adres : gosia327@op.pl  pisząc w tytule  NAUCZYCIEL. 

W treści podajemy: imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły oraz adres do korespondencji. 

Po zakończeniu warsztatów nauczyciele mogą przejść na zajęcia dla uczniów i obserwować, 

ewentualnie uczestniczyć w zajęciach. 

 

Prowadzący zajęcia  

  

Małgorzata Kubiak-Chudy – wicedyrektor SP 17, polonistka, autorka programu zajęć 

fakultatywnych „Scrabble i inne gry planszowe”, autorka wielu ćwiczeń z cyklu: „Scrabble na 

zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych”. Od wielu lat z powodzeniem stosuje scrabble i 

inne gry planszowe jako narzędzie uzupełniające w pokonywaniu dysfunkcji u dzieci i 

młodzieży.  
 

Wszelkie pytania dotyczące warsztatów dla nauczycieli proszę kierować na adres: 
gosia327@op.pl 

 

 

Warsztaty dla nauczycieli wrocławskich szkól podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

„Jak prowadzić rozgrywki scrabble na zajęciach koła – program sędziowski” 

 
Podczas zajęć nauczyciele dowiedzą się jak korzystać z komputerowego programu 

sędziowskiego.Uczestnicy nabędą umiejętność sędziowania szkolnych turniejów (np. 

rozgrywek na kole scrabble). 

 Będzie również możliwość otrzymania prostego w obsłudze programu komputerowego 

(zgranie na pendriva). Program sędziowski jest bardzo przydatny i bardzo ułatwi prowadzenie 

wszelkich scrabblowych rozgrywek. 
 

Termin przeprowadzenia  warsztatów  

 

18 listopada 2014 (wtorek)  godziny  16.00 – 17.30  

 

Miejsce warsztatów :   

 

SP 17 we Wrocławiu, ul: Wieczysta 105 – sala 19 (parter) 

 

Zapisy na warsztaty: odbywają się droga mailową.  

 

 

Zgłoszenia należy wysłać do 7.11.2014r. (do godziny 23:59) na adres: slawekw62@wp.pl  

pisząc w tytule  SĘDZIA, 

 

W treści podajemy: imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły oraz adres do korespondencji. 

 

Prowadzący :  

 

mailto:gosia327@op.pl


Adam Janicki -   licencjonowany sędzia PFS, sędziował wiele ogólnopolskich prestiżowych 

turniejów scrabble,  członek Wrocławskiego Klubu Scrabble „Siódemka”, uczestnik i laureat 

turniejów scrabble.  

 

Wszelkie pytania dotyczące  tych  warsztatów proszę kierować na adres: slawekw62@wp.pl   
 

W przyszłości będziemy oferować Państwu kolejne scrabblowe propozycje. Szczegóły 

będą pojawiać się w informacjach przekazywanych z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Kolejną propozycją będzie  „Otwarte koło scrabble dla  uczniów szkół realizujących program  

MOK. Spotkania koła będzie odbywało się we wtorki w godzinach 15.30 – 17.30 w SP nr 17 

od grudnia 2014. Szczegółowy opis tej propozycji zostanie przesłany do szkół pod koniec 

października (do 28 X) 

 

Jednocześnie chcemy poinformować Państwa, że  istnieje Ogólnopolski Program 

Edukacyjny „ Scrabble w Szkole”,  do którego może przystąpić każda szkoła. Jest to 

program edukacyjny  skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem akcji jest promocja gry w scrabble jako 

doskonałego narzędzia pomocniczego w nauce przede wszystkim języka polskiego. Szkoły, 

które przystąpią do programu mają szansę otrzymać tzw. pakiet startowy (zestawy scrabble). 

Szkoły, które się zarejestrują  mogą wykonywać comiesięczne zadania „okołoscrabblowe” (z 

nagrodami), które będą ukazywać się na stronie programu.  Do programu należy obecnie 

ponad 700 szkół z całej Polski.  Jednym z głównych ekspertów programu jest osoba 

współorganizująca tegoroczną edycję „sztafety scrabble”. 

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:    www.scrabblewszkole.pl   

Wszelkie odpowiedzi na pytania związane z programem  uzyskacie Państwo pisząc na adres 

slawekw62@wp.pl .   

  
Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje wskazówek, rad, materiałów dydaktycznych 

potrzebnych do prowadzenia koła scrabble w swojej szkole, proszę pisać  na adres: 

slawekw62@wp.pl  ( Sławomir Wolski). 

 

Znana polska pisarka Monika Szwaja powiedziała ostatnio takie słowa:  

„scrabble to jedna nielicznych gier w dzisiejszych czasach, gdzie nikt nikogo nie zabija”. 

Dlatego warto popularyzować takie gry, które niosą „dobre przesłanie” wzbogacając  

jednocześnie umiejętności  z wiązane z opanowaniem rodzimego języka.  

                           Gorąco zachęcamy do udziału w warsztatach 

http://www.scrabblewszkole.pl/
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