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Scenariusz zajęć  

 

Temat zajęć: Turniej czterech domów 

Adresaci zajęć: III klasa edukacji wczesnoszkolnej 

Czas zajęć: 60 min 

Cele ogólne: 

 rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, koncentracji, pamięci, ekspresji i 

sprawności ruchowej; 

 rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

 budowanie współpracy i współodpowiedzialności grupowej; 

 kształtowanie odporności emocjonalnej. 

Metody: 

 podająca; 

 praktycznego działania. 

Formy: 

 grupowa i indywidualna. 

Środki kształcenia: 

 pudełko/kapelusz (z napisem „Tiara Przydziału”), duży napis „Hogwart”, karteczki w 

kolorach czterech domów, kolorowe kartki A4 z nazwami domów magii, biały papier 

A4, papier kolorowy, bibuła, klej, taśma klejąca, nożyczki, woreczki, obręcz, słodycze 

 

Przygotowanie do zajęć: 

W czterech kątach sali należy ustawić stoły z krzesłami (krzeseł ma być tyle co 

dzieci). Na każdym stole należy umieścić jeden z napisów: Gryffindor – na czerwonej kartce, 

Slytherin – na zielonej, Revenclav – na niebieskiej, Hufflepuff – na żółtej. W centralnym 

miejscu sali wieszamy napis „Hogwart”. Przed zajęciami przygotowujemy „złoty znicz” 

(małą, żółta piłeczkę) i chowamy go gdzieś w sali.  

 

Przebieg zajęć:  

I. Część wstępna 

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do szkoły magii – Hogwartu – wszyscy siadają pod napisem. 

2. Powitanie nowych czarodziejów i przydział uczniów do czterech domów.  
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Nauczyciel krótko omawia cztery Domy, których mieszkańców łączy jakaś 

charakterystyczna cecha: Slytherin - ambicja, spryt; Hufflepuff - sprawiedliwość, wierność; 

Ravenclaw - inteligencja, rozwaga; Gryffindor - odwaga, prawość. 

Następnie każde dziecko podchodzi do Tiary Przydziału i wyciąga z niej karteczkę, kolor 

kartki decyduje o przydziale. Po jej wylosowaniu, uczeń siada przy odpowiednim stole. 

 

II. Część główna 

1. Podanie zasad turnieju – po każdym zadaniu Domy (uczniowie) otrzymają punkty, po 

turnieju mogą zostać przydzielone dodatkowe punkty za dobre zachowanie bądź odjęte za 

niewłaściwe. 

2. Wykonanie różdżki czarodzieja z papieru A4 i bibuły w czasie 10 minut. Po wykonaniu 

zadania każdy zawodnik prezentuje swoją różdżkę wraz z wymyślonym przez siebie 

zaklęciem. Za wszystkie dobrze wykonane różdżki nauczyciel przyznaje po10 punktów. 

3. Konkurs „Skaczące, czekoladowe żabki” – reprezentant z każdego domu wykonuje skok, 

za najdłuższy przyznajemy 20 punktów, za każdy krótszy o 5 punktów mniej. Po 

zakończeniu zadania zapraszamy uczniów na słodki poczęstunek. 

4. Qudditch (w książce jest to gra sportowa na miotłach, w której rzuca się piłkami do 

bramek – obręczy) Tutaj każdy zawodnik rzuca jeden raz woreczkiem do obręczy, za 

celny rzut zawodnik otrzymuje 10 punktów. 

5. Konkurs wiedzy o Harrym Potterze – nauczyciel rozdaje pytania i głośno je odczytuje, 

odpowiedzi udzielają grupy na kartkach. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawane 

jest 10 punktów. 

Pytania:  

a) Dlaczego Harry wychowywał się u swojej ciotki? (był sierotą) 

b) Podaj imiona najbliższych przyjaciół Harrego. (Ron, Hermiona) 

c) Do czego służyły czarodziejom sowy? (do korespondencji) 

d) Jak nazywał się Sam – Wiesz – Kto? (Lord Voldemort) 

e) Kto to jest Mugol? (człowiek niemający mocy magicznej) 

f) Jak nazywał się dyrektor Hogwartu? (Albus Dumbledore) 

g) Podaj dwa tytuły książek o Harrym Porterze. 

6. Szukanie „złotego znicza”, którego schwytanie kończyło mecz qudditcha. Znicza, 

wcześniej schowanego w sali, szukają wszyscy jednocześnie. Punkty otrzyma dom, z 

którego pochodzi najlepszy szukający – 50 punktów. 
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III. Część końcowa 

1. Ewentualne dopisanie lub odjęcie punktów za zachowanie czarodziejów w 

poszczególnych domach.  

2. Podliczenie i ogłoszenie wyników.  

3. Gratulacje i oklaski dla najlepszych (rozdanie dyplomów) i tych, którzy w tym 

turnieju mieli mniej szczęścia. 

4. Uczniowie porządkują swoje miejsca pracy.  

 

 

 


