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SCENARIUSZ ZAJĘĆ METODĄ WebQuest 

1. Przedmiot: godzina wychowawcza 

2. Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa 

3. Typ zadania: zadanie typu projektowanie oraz zadanie 

analityczne 

4. Poziom skomplikowania dla uczniów: zielony 

5. Długość zajęć: 2 godziny lekcyjne 

6. Tytuł zajęć: Organizacja wycieczki 

7. Cele zajęć dla nauczyciela: obserwacja klasy – rozpoznawanie 

predyspozycji uczniów, rozwijanie umiejętności pracy w grupie 

8. Cele zajęć w języku ucznia: po zajęciach będę umiał -  stworzyć 

ofertę 1-dniowej wycieczki 

9. Potrzebne materiały do zajęć: komputery i telefony 

10. Szczegółowy przebieg zajęć z uwzględnieniem czasu 

trwania poszczególnych etapów:  

a. WSTĘP:  

Wyświetlenie zdjęć z różnymi atrakcjami turystycznymi w 

najbliższej okolicy – 2 minuty. 

b. DYSKUSJA:  

Wybór miejsca wycieczki – 5 minut. W drodze głosowania 

(można wykorzystać aplikację Socrative) wybieramy 3 

najbardziej atrakcyjne propozycje. 

Przykładowe pytania kierowane do klasy: 

1. Dlaczego to miejsce jest atrakcyjne? 

2. Jakie formy aktywności preferujecie? 
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3. Czy wycieczka będzie spełniać rolę dydaktyczną? 

c. ZADANIA POBOCZNE:  

Podział uczniów na 3 grupy:  

- uczniowie, przeszukując różnorodne zasoby sieciowe, mają za 

zadanie odnaleźć najważniejsze elementy potrzebne do organizacji 

wycieczki; 

- uczniowie przedstawiają efekty swojej pracy; 

- każda grupa otrzymuje zadanie znalezienia atrakcji w danym 

miejscu: 

Grupa 1: miejsce 1 

Grupa 2: miejsce 2 

Grupa 3: miejsce 3 

- uczniowie prezentują poszczególne miejsca i dokonują wyboru 1 

miejsca. 

d. ZADANIE FINALNE:  

Dokonujemy kolejnego podziału na grupy w celu wyszukania ofert 

różnych biur podróży i dostosowania ich do naszych potrzeb 

(uczniowie w miarę potrzeb kontaktują się z wybranym biurem w celu 

umówienia szczegółów):  

1. Program wycieczki. 

2. Koszty wycieczki. 

3. Rodzaj autokaru, komfort podróży. 

Uczniowie tworzą ofertę (forma plakatu). 

e. PREZENTACJA I EWALUACJA: 

Każda z grup przedstawia przygotowany przez siebie plakat. 

Uczniowie dokonują wyboru najlepszej oferty. 

f. KONKLUZJA:  
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Po powrocie z wycieczki, uczniowie dzielą się wrażeniami z 

uwzględnieniem + i -.  

11. Uwagi i propozycje do scenariusza: Jeżeli szkoła daje 

możliwość samodzielnej organizacji wycieczki, warto, aby 

uczniowie wyszukali oferty przewoźnika, zorganizowali usługę 

przewodnicką, zarezerwowali bilety wstępu itd. 

 

12. Autor scenariusza: Jolanta Gąsiewska i Monik Kwatek, 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Adama Mickiewicza w Piastowie. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


