
ESCAPE ROOM
PLAN LEKCJI 6

TREŚCI DYDAKTYCZNE 
EDUKATOR będzie swego rodzaju przewodnikiem, który przeprowadzi kursantki
przez wiele różnych tematów i zasad. 

Aby stworzyć własny Escape Room, należy najpierw opracować sekwencję lekcji
- najlepiej trzymając się pożądanego tematu. Następnie trzeba stworzyć
zadania dla każdego etapu lekcji. Podczas tych zajęć zagadki są ukryte w
różnych miejscach w pomieszczeniu, w którym odbywają się spotkania grupy
językowej, np. w klasie (środowisku edukacyjnym), a uczniowie chodzą po tym
pomieszczeniu, szukając odpowiednich wskazówek.
.

CELE PLANU LEKCJI:

Zajęcia oparte o escape roomy są
obecnie bardzo popularne, ponieważ
maksymalnie angażują uczniów, a także
wykorzystują umiejętności XXI wieku (The
Four Cs) takie jak: kreatywność,
krytyczne myślenie, współpraca i
komunikacja. Mogą być stosowane na
każdym poziomie zaawansowania
językowego, a zadania mogą
obejmować gramatykę, słownictwo, jak
również umiejętności czytania, słuchania
i pisania. Dlatego też głównym celem
tego planu lekcji jest zwiększenie i
doskonalenie umiejętności uczniów w
wielu aspektach, w zależności od tego,
którą umiejętność językową chcemy
poprawić lub opanować.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły
współpracować i komunikować
się bardziej efektywnie.
Kursantki poznają dużo
nowego słownictwa
merytorycznie związanego z
wybranym tematem.
Kursantki zwiększą swoją
kreatywność i umiejętność
krytycznego myślenia.

 

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA:  60-70 minut
Jeśli grupa potrzebuje więcej czasu, lekcja może trwać dłużej.
Materiały: markery, flipchart, karteczki samoprzylepne; tablica; koperty; 
Zadanie odbywa się w pomieszczeniu z wyposażeniem takim jak: biurka, laptop,
słowniki, książki, szuflady, odtwarzacz CD, plakaty czy doniczka (tylko po to, aby
ukryć zagadki/puzzle).



Jeśli pomieszczenie jest duże, można ukryć zagadki w książkach, słownikach,
pod doniczkami lub w szufladach biurka, wetknąć zagadkę pod stół, umieścić
ją pod plakatem, pod odtwarzaczem CD lub pod laptopem - wszystko zależy
od wyposażenia pomieszczenia. Warto też zaangażować uczestników
szkolenia w wymyślanie puzzli i zagadek lub budowanie zdań w odpowiedniej
kolejności.

PRZYKŁADOWA SEKWENCJA ZAJĘĆ W OPARCIU O ESCAPE ROOM
1. EDUKATOR przygotowuje kilka kopert. W każdej kopercie znajduje się jedna
liczba napisana w języku angielskim (np. 2, 38, 505676789, 100023).
EDUKATOR mówi kursantkom, że w jednej z tych kopert znajduje się klucz do
wyjścia (w prawdziwym Escape Roomie pokój jest zamknięty, w każdym
środowisku edukacyjnym klucz jest umowny i można wydrukować zwykłe zdjęcie
klucza), a pozostałe koperty są puste. Zadaniem uczących się jest rozwiązanie
zagadki w celu zidentyfikowania koperty z kluczem.

2. Kursantki pracują w parach. Każda para otrzymuje od EDUKATORA zadanie
(np. na niższym poziomie językowym należy podpisać obrazki, a na wyższym
poziomie zamiast obrazków można podać definicje słów w języku angielskim).
Litery w polach oznaczonych cyframi będą wskazywały, gdzie ukryte jest
kolejne zadanie (np. biurko EDUKATORA).

3. Uczestniczki szkolenia znajdują kopertę (zestawów kopert powinno być tyle,
ile par). W kopercie znajduje się kilka wycinków z pytaniami i odpowiedziami.
Kursantki tworzą pytania zgodnie z numerami i dopasowują do każdego
pytania właściwe odpowiedzi. Następnie zapisują litery (oznaczone kropkami)
w takiej kolejności, w jakiej ułożyły odpowiedź. Zapisany wyraz wskazuje
miejsce ukrycia kolejnej koperty (np. książka EDUKATORA).

4. Kursantki znajdują kolejną zagadkę. Ich zadaniem jest przeczytanie
krótkiego tekstu i udzielenie odpowiedzi na pytania. Jeśli uda im się poprawnie
wykonać zadanie, EDUKATOR daje kursantkom kolejną wskazówkę.

5. Uczestniczki szkolenia otrzymują zdanie, które należy uzupełnić jednym
słowem. Jeśli jest 5 grup, każda grupa otrzymuje jedno zdanie (każda grupa
inne), ale jeśli grup jest mniej, niektóre grupy mogą otrzymać dwa różne
zdania. Gdy kursantki skończą zadanie, muszą współpracować, bo dopiero
gdy razem utworzą zdanie z brakujących słów, dowiedzą się, którą kopertę
wybrać (w przykładzie z Escape Roomu kursantki powinny ułożyć pytanie „What
is your phone number?”, więc koperta z kluczem ma napis "505676789", bo
tylko taka kombinacja cyfr może być numerem telefonu). Warto zrealizować
tego typu zadanie na końcu, ponieważ zdarza się, że niektóre grupy pracują
bardzo szybko, a inne wolniej, a przy tego typu zagadce wszystkie grupy muszą
dokończyć swoje zadania, aby znaleźć kopertę. Jeśli ostatnie zadanie nie
wymaga ścisłej współpracy grup, może się zdarzyć, że jedna grupa skończy
swoje zadanie wcześniej (wiedząc, w której kopercie znajdzie klucz), podczas
gdy druga może być w połowie drogi.



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Treści autorskie (EDUKATOR - jako osoba prowadząca grupę i przewodnik po
materiałach dotyczących słownictwa). Edukator przygotowuje własną sekwencję
zajęć opartą na pomyśle escape roomu.

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki 6.1-6.4

REZULTATY
- rozwój czterech kluczowych kompetencji (komunikacji, współpracy,
kreatywności i krytycznego myślenia)
- kilka wizualizacji/grafik, wykonanych przez kursantki o zdolnościach
manualnych/artystycznych, przedstawiających najtrudniejsze słownictwo i
powieszonych na tablicy informacyjnej; 
- karteczki samoprzylepne z najtrudniejszymi słowami 
- rozwój technik pamięciowych
- zwiększenie zdolności do zapamiętywania informacji


