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Zagadkowa lekcja niemieckiego w formule Escape Room – opis zadań 

 

Zaczynamy od utworzenia dwóch zespołów przez losowanie kolorowych karteczek (na mojej 

lekcji były żółte i różowe). Kolor ma naprowadzać też uczniów na przygotowane dla danego 

zespołu zadania. Można utworzyć więcej zespołów przy bardziej licznych klasach. 

Następnie każdy zespół dostaje w kopercie odpowiedniego koloru ,,mapę” – list powitalny 

i kartę rozwiązań: 

 

Hallo! 

Na zakończenie roku szkolnego proponuję podróż pełną niespodzianek. Niemiecki potrafi 

zaskoczyć, a także dostarczyć wiele emocji. Dziś życzę samych pozytywnych!  

Otrzymujecie do wykonania zestaw zadań, z którymi nie powinno być większych kłopotów po 

dwóch latach spotkań z językiem niemieckim. Wyjście ze szkoły nie powinno być ucieczką od 

wiedzy i umiejętności, więc niech Wasza dzisiejsza ,,ucieczka” będzie po prostu dobrą lekcją 

powtórzeniową :-) 

Wskazówki: 

    • kierujcie się kolorem i …… 

    • zadania wykonujcie po kolei 

    • czytajcie dokładnie instrukcje 

    • myślcie, odkrywajcie, doświadczajcie 

    • karta odpowiedzi pomoże uporządkować chaos :)  

 

Viel Spaß! 

 

 

Lösungstafel: 

  

  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11      12      13      14      15      16 

 

 

Następnie zespoły szukają ukrytych zadań do wykonania, muszą wykonywać zadania tylko 

swojego koloru: 

 

 

Zadanie 1 ukryte jako mały kartonik z mapką konturową Niemiec przeczepioną do 

dekoracji/planszy na ścianie. Na odwrocie zadanie:  

           3 

 

Pierwsza litera tego słowa to Wasz No.1 

 

Odpowiedzią do karty rozwiązań jest litera D (od ,,Drei”) wpisana w pole nr 1. 
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Zadanie 2 ukryte jest w pojemniku z kolorowymi misiami żelowymi. Uczniowie muszą 

odgadnąć nazwy kolorów (żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, biały). Moi uczniowie 

musieli przypominać sobie, jakiego koloru były żelki, bo ,,pomoce dydaktyczne” od razu 

zostały zjedzone (!!!) 

 

Misie, misie….. Kolor ma znaczenie. Ostatnia litera najdłuższego słowa to Wasz No.2 

Ostatnia litera najkrótszego słowa to Wasze No.4 i No.12 

Ostatnia litera ,,niekolorowego” słowa to Wasz No.16  

 

Na kartę rozwiązań należy wpisać literę E (od ,,orangE”) w pole nr 2. W pola nr 4 i 12 literę 

T (od ,,roT”). W pole nr 16 literę ß (od ,,weiß”). 

 

 

Zadanie 3 ukryte było jako kolorowy list w przezroczystej butelce: 

   

Pierwsza litera to Wasz No.3 

 
W pole nr 3 należy wpisać literę U (od ,,U-Bahn").  

 

 

Zadanie 4 ukryte zostało w jednorazowych kolorowych kubkach do napojów: 

 

Am 31.Dezember ist……… 

 

Pierwsza litera tego słowa to Wasze No. 4 i No.12 

W pola nr 4 i 12 należało wpisać literę S (od ,,Silvester’). 
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Zadanie 5 było umieszczone w jednokolorowych białych materiałowych piórnikach. 

Nie budziły one początkowo ciekawości uczniów, więc dłużej trwało ich szukanie. Tu 

przedstawiam przykładową czarno-białą grafikę, oryginalna była w kolorze: 

https://www.coloring-life.com/pl/color-v3.php?lang=pl&theme-

id=2015&theme=Niemcy&image=germany-g-1.jpg 

 

 
 

Das ist………… 

a) Prater 

b) Hundertwasserhaus 

c) Neuschwanstein 

 

Symbol poprawnej odpowiedzi to Wasze No.6 i No.10 

 

Na kartę rozwiązań należało wpisać literę C (to poprawna odpowiedź) w pola nr 6 i 10 

  

https://www.coloring-life.com/pl/color-v3.php?lang=pl&theme-id=2015&theme=Niemcy&image=germany-g-1.jpg)
https://www.coloring-life.com/pl/color-v3.php?lang=pl&theme-id=2015&theme=Niemcy&image=germany-g-1.jpg)
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Zadanie 6 włożone zostało do koperty ukrytej na półce lub przyczepionej na gazetkę ścienną, 

najlepiej tego koloru, co koperta, aby trudniej było ją dostrzec. 

 

Pierwsza litera tego słowa to Wasze No.7 i No.11 

     

 
http://kolorowanki-dla-dzieci.org/obrazek-spodnie-do-kolorowania.html 

 

Na kartę rozwiązań należy wpisać literę H w pola nr 7 i 11 (od ,,Hose”). 

 

 

Zadanie 7 schowane zostało w plastikowych pojemnikach z kolorowymi pokrywkami. 

W zestawie mapa konturowa Niemiec z zaznaczoną Bawarią i zdjęcie Roberta 

Lewandowskiego w formie układanki. 

 

https://wiki.erepublik.com/index.php/Bavaria/Polski 

https://sport.interia.pl/raporty/raport-eliminacje-ms-2022/polacy/news-anglia-polska-robert-

lewandowski-jednak-zagra-na-wembley-int,nId,5117554 

 

Hmmmm…..stolica……  Pierwsza litera tego słowa to Wasz No.8 

 

Kolejna litera do karty odpowiedzi to M w polu nr 8 (od ,,Műnchen”). 

  

http://kolorowanki-dla-dzieci.org/obrazek-spodnie-do-kolorowania.html
https://wiki.erepublik.com/index.php/Bavaria/Polski
https://sport.interia.pl/raporty/raport-eliminacje-ms-2022/polacy/news-anglia-polska-robert-lewandowski-jednak-zagra-na-wembley-int,nId,5117554
https://sport.interia.pl/raporty/raport-eliminacje-ms-2022/polacy/news-anglia-polska-robert-lewandowski-jednak-zagra-na-wembley-int,nId,5117554


5 
 

Zadanie 8 wymyśliłam jako karteczki przyklejone do styropianowych misiów – jedna jako 

krawat/pasek, a druga pod spodem misia. Tu grafika przykładowa czarno-biała 

przedstawiająca kanclerz Niemiec, moje były kolorowe: 

https://pl.dreamstime.com/illustration/merkel.html 

 

 
Pierwsza litera imienia to Wasze No.9 i No.15  

 

Na kartę rozwiązań powinna być wpisana litera A w pola nr 9 i 15 (od ,,Angela”). 

 

 

Ostatnie zadanie 9 schowane było w pudełka po zapałkach z obrazkiem przedstawiającym 

Bramę Brandenburską. 

 

Pierwsza litera tego słowa to Wasz No.14    

 
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-999-parking-znak-drogowy.html 

 

Na kartę rozwiązań należało wpisać literę P w pole nr 14 (od ,,Parkplatz”).  

https://pl.dreamstime.com/illustration/merkel.html
https://pl.dreamstime.com/illustration/merkel.html
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-999-parking-znak-drogowy.html
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Zabawę wygrywa zespół, który pierwszy ustali klucz do Escape Room. Hasło z poprawnie 

odgadniętych i wpisanych na tablicę rozwiązań literek brzmi: Deutsch macht Spaß – 

niemiecki to przyjemność. 

Na koniec lekcji wręczamy obu zespołom nagrodę – oczywiście ,,misiowe” żelki Haribo. 

Należy też wyjaśnić uczniom, dlaczego w grze pojawiały się misie – herb Berlina 

przedstawia niedźwiedzia oraz jako nawiązanie do żelków popularnej niemieckiej firmy 

Haribo. 

 

Sylwia Lipiec 

nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie 


