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ZAWARTOŚĆ: 
Gra składa się z 50 sześciokątnych kart, 42 karty przedstawiają różne aktywności, a pozostałe 
8  - kategorie. Karty wykonane są z wytrzymałego, grubego, wysokiej jakości kartonu. 
Wymiary kart: 8,5 x 7,5 cm. 

ZALECANY WIEK I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
UŻYTKOWANIA:  
Od 5 do 10 lat.  

Gra ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej równoważenia czasu wolnego z 
różnymi aktywnościami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykorzystanie technologii. 

Gra skierowana jest do dzieci w młodym wieku, ponieważ kontakt z urządzeniami 
technologicznymi zaczyna się coraz wcześniej. Gra jest skłania dzieci do refleksji na temat 
ich związku z tymi urządzeniami, szczególnie w odniesieniu do poświęconego im czasu i 
czynności, które się z nimi wiążą. 

W przypadku starszych dzieci, gra umożliwia otwarcie rozmowy na temat zalet i wad nowych 
technologii, biorąc pod uwagę takie aspekty, jak siedzący tryb życia lub izolacja społeczna 
jako potencjalne konsekwencje nadmiernego użytkowania urządzeń. 

CELE PEDAGOGICZNE: 
 

- Identyfikacja zajęć rekreacyjnych wykonywanych w wolnym czasie każdego 
dziecka. 

- Odkrywanie różnorodności działań, które można wykonać w wolnym czasie. 
- Poznanie i skasyfikowanie różnych zajęć rekreacyjnych wykonywanych w czasie 

wolnym na podstawie czasu trwania aktywności, czy jest to czynność 
indywidualna, czy odbywa się w grupie, czy wykonywana jest na siedząco, czy jest 
czynnością umysłową, fizyczną lub technologiczną. 

- Zrozumieć znaczenia wykonywania różnorodnych czynności. 
- Wykorzystanie urządzeń technologicznych i nowych technologii w codziennych 

czynnosciach w naturalny i zrównoważony sposób. 
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- Zaznajomienie się z ryzykiem  i konsekwencjami wynikającymi z realizowania tylko 
jednego rodzaju aktywności. 

OPIS OBRAZKÓW 
Obrazki przedstawiają 8 kategorii, w można sklasyfikować działania pojawiające się w grze. 
Kategorie nie są wyłączne: kilka działań może należeć w tym samym czasie do tej samej 
kategorii. 

 
Aktywność fizyczna: Aktywność obejmuje ćwiczenia fizyzne i ruch. 

 
Aktywność umysłowa: Aktywność rozwija funkcje poznawcze. 

 
Aktywność indywidualna: Czynność wykonuje jedna osoba. 

 
Aktywność grupowa: Czynnośc wykonywana przez grupę osób. 

 
Aktywność siedząca: Czynność wykonywana  wpozycji siedzącej. 

 
Aktywność technologiczna: Z urządzeniem elektronicznym. 

 
Czasochłonna: Pochłaniająca dużą ilość czasu. 

 
Krótka: Aktywność niewymagająca dużo czasu. 
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DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZNANIEM MATERIAŁU: 
 
Definiowanie obrazków i klasyfikacja aktywności: 
 

1. Wybieramy obrazek należący do wybranej kategorii aktywności i umieszczamy go 
na środku stołu. Karty przedstawiające aktywności są odkryte. 

2. Spośród wszystkich kart aktywności, wybieramy te, które mogą odpowiadać 
wybranej kategorii i umieszczamy je wokół karty z obrazkiem. 

3.  Następnie przeprowadzamy selekcję. 
4. Tę samą aktywność można umieścić w więcej niż jednej kategorii lub proponując 

dwie kategorie jednocześnie (np. aktywności fizyczne i akrtywności grupowe). 
 
Definiowanie aktywności i łączenie ich z obrazkami: 

1. Wybieramy kilka kart aktywności i opisujemy, co się na nich znajduje: osoby, rodzaj 
aktywności, miejsce, w którym aktywność ma miejsce, czynności jakie wykonują 
osoby, emocje itd. W zależności od wieku dziecka, przydzielamy mu więcej lub 
mniej kart. 

2. Następnie łączymy obrazki kategorii z działaniami pojawiającymi się na kartach 
aktywności. 

3. Argumentujemy nasz wybór. 

 
ZASADY GRY I AKTYWNOŚCI: 
 

1. Mozaika mojego wolnego czasu. Wybierz aktywności rekreacyjne wykonywane w 
czasie wolnym w ciągu całego tygodnia i stwórz z nich mozaikę.Przeanalizuj ilość 
wykonywanych czynności, czy są zróżnicowane, czy są do siebie podobne, czy się 
powtarzają, czas jaki im poświęcamy w ciągu tygodnia, czas poświęcany na pojedynczą 
aktywność itd. Następnie wybierz obrazki kategorii, które mogą być związane z tymi 
aktywnościami. Zastanów się nad wybranymi obrazkami i nad tymi, które nie zostały 
wybrane, aby ocenić różnorodność wykonywanych czynności. Zadaj sobie pytanie: 
Jakie aktywności przeważają? Dlaczego nie wykonujesz żadnej aktywności  fizycznej? 
Jakiego rodzaju aktywności brakuje w Twoim życiu? Czy dobrze jest wykonywać jedynie 
aktywności umysłowe? 
 

2. Piramida moich ulubionych aktywności: Stwórz piramidę, budując ją z Twoich 10 
ulubionych aktywności. Wybierz te aktywności. Na samej górze umieść jedną kartę z 
Twoją ulubioną aktywnością, niżej kolejne 2, następnie 3, a w ostatnim rzędzie 
pozostałe 4. Po zakończeniu zadania zastanów się nad Twoimi ulubionymi 
czynnościami: Wykonuje się je w domu czy na zewnątrz? Są to czynności grupowe, czy 
indywiduane? Wykonywane są w pozycji siedzącej, czy są to aktywności fizyczne? Są 
zróżnicowane? Powinny być zróżnociwane? Dlaczego? 
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3. Przeciwne bieguny. Wybieramy parę przeciwnych obrazków (np. krótka – 
czasochłonna, indywidualna – grupowa, fizyczna – siedząca). Nie wszystkie obrazki 
mają swoje przeciwieństwo, niektóre z nich mają swoje obrazki uzupełniające.  Parę 
przeciwnych obrazków umieszczamy po dwóch stronach stołu. Następnie łączymy 
obrazki z należącymi do nich aktywnościami. Na koniec zastanówmy się: Czy możnaby 
umieścić daną aktywność z obrazkiem po drugiej stronie stołu? Co musiałoby się zmienić, 
aby aktywność mogłaby znaleźć się na drugiej stronie? Zjakimi rodzajami aktywności się 
utożsamiasz 
 

4. Połącz technologię. Wybieramy wszystkie aktywności związane z technologią i 
umieszczamy je na środku stołu. Opisujemy aktywności i przypisujemy im jeden z 
następujacych obrazków kategorii:  czasochłonna - krótka; indywidualna – grupowa; 
fizyczna – siedząca - umysłowa. Tej samej aktywności możemy przypisać więcej niż 
jedna kategorię (np. czasochłonna i grupowa). Poza tym, ta sama kategoria może zostać 
przypisana więcej niż jeden aktywności. Następnie możemy utworzyć figurę ze 
wszystkimi powiązanymi ze sobą kartami. Wreszcie, zastanów się nad różnorodnością 
aktywności technologicznych, biorąc pod uwagę różne urządzenia elektroniczne. 
Wszystko zależy od rodzaju urządzenia (telefon, tablet, tablica interaktywna, okulary 
wirtualnej rzeczywistości, konsola do gier), celu w jakim się ich używa (lekcje, rozrywka, 
komunikacja, przystosowania dla osób niepełnosporawnych), z kim ich używamy (sami, z 
przyjaciółmi, z rodziną, z nieznajomymi) i od pory dnia (w szkole, podczas nauki, w 
weekend, na przyjęciu u znajomego).  
 
Cualquier actividad en exceso, a la larga puede ocasionar consecuencias. En el 
equilibrio de las actividades, se encuentra el desarrollo óptimo de un tiempo de 
ocio para una vida sana y saludable.  
 
Nadmiar każdej aktywności na dłuższą metę może wiązać się z pewnymi 
konsekwencjami. Zbilansowane aktywności  prowadzą do najbardziej 
optymalnego wykorzystania czasu wolnego i zdrowego życia. 
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