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TyTułem wsTępuVorworT
granica – jaka granica? dziś jej przekraczanie na 
odrze i nysie wydaje się mało ciekawe, a wręcz 
niewidoczne – łatwo ją przespać lub przeoczyć. 
minęły czasy długich kolejek na przejściach 
granicznych i okazywania paszportów. granica 
między polską a niemcami przestała być postrze-
gana jako coś, co nas dzieli, a coraz bardziej staje 
się w naszym odczuciu czymś, co nas łączy. 

aby wzmocnić to poczucie wspólnoty, polsko-nie-
miecka współpraca młodzieży, goethe-insititut 
w warszawie oraz zespół polenmobil (projekt 
niemieckiego instytutu spraw polskich) stworzy-
ły pierwszy wspólny projekt: polsko-niemiecką 
mapogrę. próżno na naszej mapie szukać wyraź-
nie zarysowanej linii granicznej, jaką znamy ze 
szkolnego atlasu. „nasza” granica ma tylko sym-
boliczny charakter. zachęca do przejścia na drugą 
stronę i dowiedzenia się czegoś o sąsiadach, ich 
języku oraz realiach codziennego życia.

mapogrę kierujemy do nauczycieli i organizatorów 
polsko-niemieckich spotkań młodzieży, którzy 
chcieliby przybliżyć młodym ludziom kraj sąsiada 
poprzez niekonwencjonalne działania. w niniej-
szej broszurze czytelnik znajdzie 12 metod pracy 
z wykorzystaniem mapogry. aktywności te łączą 
w sobie elementy ruchowe, językowe i quizowe 
z dawką sportowej rywalizacji. przedstawione 
zabawy stwarzają okazje do rozmów, refleksji 

i współpracy. szczególnie w polsko-niemieckich 
grupach mogą służyć zacieśnianiu więzi między 
młodymi ludźmi o różnym zapleczu kulturowym 
i symbolicznemu niwelowaniu granic. wspólne 
emocje, porażki i sukcesy przyczynią się do swo-
bodnej, przyjaznej atmosfery spotkania, a zdoby-
wanie wiedzy na temat kraju i języka sąsiada –  
do kształtowania dobrosąsiedzkich relacji.

metody opisane w niniejszej broszurze i uzupeł-
niające je pytania quizowe to jedynie propozycje. 
zapraszamy czytelników do twórczego adapto-
wania ich na potrzeby własnych grup oraz do 
wypróbowywania autorskich pomysłów. chętnie 
zapoznamy się z nimi, jak również z sugestiami 
na temat zebranych tu metod!  
(kontakt: biuro@pnwm.org).

do stworzenia mapogry zainspirowała nas mata 
edukacyjna „węzeł polsko-niemiecki” autorstwa 
kreisau initiative e. V. serdecznie dziękujemy!

Życzymy zarówno państwu, jak i młodzieży owoc-
nej pracy i dobrej zabawy z polsko-niemiecką 
mapogrą!

polsko-niemiecka Współpraca młodzieży,  
Goethe-Institut w Warszawie  
oraz zespół polenmobil 

die grenze – welche grenze? das überqueren der 
grenze an oder und neiße ist heute wenig spek-
takulär, manchmal geschieht es sogar vollkom-
men unbemerkt: Leicht lässt sie sich verschlafen 
oder übersehen. die zeiten langer schlangen 
und passkontrollen sind passé. wir nehmen die 
deutsch-polnische grenze nicht mehr als etwas 
Trennendes wahr, sondern empfinden sie zuneh-
mend als etwas Verbindendes.

um dieses gefühl von gemeinschaft zu stärken, 
haben das deutsch-polnische jugendwerk, das 
goethe-institut warschau und das Team des 
polenmobils (ein projekt des deutschen polen-
instituts) – erstmals gemeinsam – die deutsch-
polnische Begehkarte entwickelt. eine deutlich 
eingezeichnete grenze, wie sie in jedem schul-
atlas zu finden ist, sucht man auf unserer karte 
vergeblich. „unsere“ grenze hat nur symboli-
schen charakter. sie lädt ein, auf die andere seite 
zu wechseln und etwas über den nachbarn, seine 
sprache und seinen alltag zu erfahren.

die Begehkarte richtet sich an Lehrkräfte sowie 
organisatorinnen und organisatoren deutsch-
polnischer jugendbegegnungen, die jungen 
menschen das nachbarland auf unkonventionel-
le weise näherbringen wollen. die vorliegende 
handreichung enthält 12 methoden zur arbeit 
mit der Begehkarte. die aktivitäten beinhalten 
Bewegung, sprachliche elemente und Quizfragen, 
ergänzt durch ein Quäntchen sportlichen wett-
bewerbs. die methoden bieten gelegenheit für 

gespräche, reflexion und kooperation. Beson-
ders in deutsch-polnischen gruppen können sie 
beitragen, durch die symbolische aufhebung der 
grenzen das zusammengehörigkeitsgefühl jun-
ger menschen mit unterschiedlichem kulturellem 
hintergrund zu stärken. gemeinsame emotionen, 
niederlagen und erfolge tragen zu einer freien 
und freundschaftlichen Begegnungsatmosphäre 
bei. und die aneignung neuer kenntnisse über 
das Land und die sprache des nachbarn unter-
stützt die gutnachbarschaftlichen Beziehungen.

Bei den methoden in der vorliegenden hand-
reichung und den sie ergänzenden Quizfragen 
handelt es sich um Vorschläge. wir möchten sie 
ermutigen, diese dem eigenen Bedarf entspre-
chend zu adaptieren oder auch eigene ideen zu 
entwickeln und auszuprobieren. gerne hören wir 
davon und freuen uns ebenso über ihre anregun-
gen zu den hier beschriebenen methoden!  
(kontakt: buero@dpjw.org). 

zur Begehkarte inspiriert hat uns die von der 
kreisau-initiative e. V. entwickelte Lernkarte 
„deutsch-polnischer Länderknoten“. herzlichen 
dank dafür!

wir wünschen ihnen und den jugendlichen 
erfolgreiches arbeiten und viel spaß mit der 
deutsch-polnischen Begehkarte!

deutsch-polnisches jugendwerk, Goethe- 
Institut Warschau und das team des polenmobils
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Uwagi natUry językowej 

 + niniejsza broszura jest dwujęzyczna. 
zestawione obok siebie teksty w obu 
wersjach językowych ułatwią pracę w polsko-
niemieckim zespole. 

 + w polskiej wersji językowej zdecydowaliśmy 
się na używanie wyłącznie męskich form 
osobowych. wprowadzenie do opisów 
formy żeńskiej oznaczałoby znaczne 
wydłużenie opisów oraz dysproporcje 
w układzie tekstów: polskiego 
i niemieckiego. zapewniamy jednak, że 
publikację adresujemy w równej mierze do 
nauczycielek, jak i nauczycieli, organizatorek 
i organizatorów wymian, animatorek 
i animatorów. prosimy nie czuć się 
pominiętą/ pominiętym.

 + uwagę może zwrócić na mapogrze 
i w niniejszej broszurze – w zależności od 
wersji językowej – różna pisownia pewnych 
elementów. wynika to z różnic w ortografii. 
i tak na przykład w języku polskim łącznik 
powtarza się przy przenoszeniu do kolejnego 
wiersza, a w języku niemieckim nie; w języku 
polskim grupy cyfr (tysiące, miliony itd.) 
w liczbach oddziela się odstępem, natomiast 
w niemieckim kropką; znaki zamykające 
cudzysłów wskazują przeciwne kierunki. 
niech takie różnice nas wzbogacają! 

Sprachliche anmerkUngen

 + die vorliegende handreichung ist 
zweisprachig. die nebeneinanderstehenden 
Texte auf deutsch und polnisch erleichtern 
die arbeit im deutsch-polnischen Team.

 + wir haben uns entschieden, in der 
polnischen sprachversion ausschließlich 
die männliche grammatische form 
zu verwenden, denn der zusätzliche 
gebrauch der weiblichen form hätte die 
Beschreibungen deutlich verlängert und ein 
erhebliches ungleichgewicht im umfang 
und Layout der deutschen und polnischen 
sprachversion der Texte bedeutet. seien 
sie jedoch ausdrücklich versichert, dass 
wir diese publikation an alle richten: 
Lehrerinnen und Lehrer, organisatorinnen 
und organisatoren, multiplikatorinnen 
und multiplikatoren. fühlen sie sich bitte 
gleichermaßen angesprochen.

 + möglicherweise fallen ihnen auf der 
Begehkarte und in dieser handreichung – 
je nach sprachversion – unterschiedliche 
schreibweisen ins auge. dies ist den 
voneinander abweichenden orthografischen 
regeln geschuldet: so wird im polnischen 
der Bindestrich bei zeilenumbruch 
wiederholt, im deutschen jedoch nicht. die 
gliederung von zahlen (ab Tausendern) 
erfolgt im deutschen durch punkte, im 
polnischen durch Leerstellen. und die 
schließenden anführungszeichen zeigen 
in beiden sprachen in unterschiedliche 
richtungen. Betrachten sie die unterschiede 
auch hier als Bereicherung!

 – Textilplane 2,5 x 3,6 m mit 
aufgedruckter karte von 
deutschland und polen

 – zweisprachige handreichung 
mit methoden für die 
pädagogische arbeit mit der 
Begehkarte

 – 34 spielschilder mit den 
namen der Bundesländer 
und woiwodschaften und den 
dazugehörigen hauptstädten1 
sowie weiteren symbolen

 – stoffbeutel

1 Liczba tabliczek do gry (34) wynika z faktu, 
że dwa polskie województwa mają podwójne 
stolice (patrz: załącznik 1) i dla każdej stolicy 
przygotowaliśmy odrębną tabliczkę z jej nazwą.

1 es handelt sich um 34 spielschilder, da zwei 
polnische woiwodschaften jeweils zwei haupt-
städte haben (s. anhang 1) und es für jede 
hauptstadt ein eigenes namensschild gibt.

Inhalt des spIelsets 
deutsch-polnIsche 
beGehkarte

 – mata tekstylna o wymiarach 
2,5 x 3,6 m z nadrukiem mapy 
polski i niemiec

 – dwujęzyczna broszura z opisami 
metod pracy pedagogicznej 
z mapogrą

 – 34 tabliczki do gry z nazwami 
województw i krajów 
związkowych oraz ich stolic1  
a także z dodatkowymi 
symbolami

 – worek tekstylny

komponenty ZestaWu  
polsko-nIemIecka mapoGra
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inStrUkcja Użytkowania mapogry 

 + z mapogry można korzystać  
w pomieszczeniu lub na zewnątrz. 
należy ją rozłożyć na płaskiej, suchej 
i czystej powierzchni. 

 + przed wejściem na mapogrę prosimy  
zdjąć buty.

 + prosimy nie pisać po mapogrze.

 + Lekkie zabrudzenia można usunąć wilgotną 
ścierką. prosimy nie używać środków 
odplamiających, gdyż mogą spowodować 
trwałą zmianę kolorów.

 + w przypadku większych zabrudzeń należy 
wyprać matę w pralce w temp. 30°c, 
program dla tkanin delikatnych. prosimy 
stosować środki do prania wełny lub tkanin 
delikatnych.

 + ze względu na niebezpieczeństwo 
poślizgnięcia się prosimy o ostrożne 
poruszanie się na mapogrze.

 + Tabliczki do gry należy chronić przed 
działaniami czynników mechanicznych, 
takimi jak zadrapania, uderzenia czy silne 
tarcia.

 + przy pakowaniu mapogry prosimy 
się upewnić, że nie brakuje żadnych 
komponentów zestawu.

 + die Begehkarte kann drinnen oder 
draußen verwendet werden. sie sollte auf 
einem ebenen, trockenen und sauberen 
untergrund ausgelegt werden.

 + die Begehkarte bitte nicht mit schuhen 
betreten.

 + die Begehkarte bitte nicht beschreiben.

 + Leichte Verschmutzungen können mit 
einem feuchten Tuch beseitigt werden. 
Bitte keine fleckentferner verwenden, da 
dies zu dauerhaften farbveränderungen 
führen könnte.

 + Bei stärkeren Verschmutzungen kann 
die Begehkarte in der waschmaschine 
bei 30° grad gewaschen werden 
(feinwaschprogramm). Bitte fein- oder 
wollwaschmittel verwenden.

 + es besteht rutschgefahr: Bitte vorsichtig 
auf der Begehkarte bewegen.

 + die spielschilder bitte vor mechanischen 
Beschädigungen wie kratzern, stößen 
oder starkem abrieb schützen.

 + Beim Verpacken der Begehkarte 
bitte darauf achten, dass das spielset 
vollständig ist.

dodatkowe materiały w formie elektronicznej 
są do pobrania na stronie  
www.pnwm.org/publikacje/mapogra: 

 – zbiór pytań quizowych nt. polski 
i niemiec, 

 – quiz w formie prezentacji powerpoint,

 – zbiór zadań sprawnościowych 
i językowych, 

 – mapa polsko-niemiecka (wzór do 
kopiowania – patrz: załącznik 2),

 – niniejsza broszura.

zusätzliche materialen stehen in 
elektronischer form unter  
www.dpjw.org/publikationen/begehkarte 
zum download zur Verfügung: 

 – sammlung mit Quizfragen zu 
deutschland und polen, 

 – Quiz als powerpoint-präsentation,

 – sammlung mit geschicklichkeits- und 
sprachaufgaben,

 – deutsch-polnische Landkarte  
(als kopiervorlage – s. auch anhang 2), 

 – diese handreichung.

hinweiSe zUr VerwendUng der Begehkarte
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meTody pracy pedagogicznej 
z mapogrą

meThoden für die pädagogische 
arBeiT miT der BegehkarTe

Uwagi wStępne

 + świadomie zrezygnowaliśmy 
z nadrukowania na mapie nazw 
stolic województw i krajów 
związkowych. ich lokalizacje 
wyznaczają białe punkty. 
zachęcamy młodzież do 
samodzielnego uzupełnienia 
mapy o nazwy tych miast 
za pomocą tabliczek do gry 
dołączonych do zestawu mapogry.

 + wszystkie opisane metody 
wymagają wykorzystania 
mapogry oraz ewentualnego 
użycia innych komponentów 
zestawu lub dalszych materiałów, 
które każdorazowo podajemy przy 
symbolu graficznym „materiały”.

 + na początku każdej gry 
należy rozłożyć mapogrę 
w pomieszczeniu lub na zewnątrz 
na płaskiej, suchej i czystej 
powierzchni. przed wejściem na 
nią gracze zdejmują buty (patrz: 
instrukcja użytkowania mapogry). 

allgemeine hinweiSe

 + wir haben bewusst darauf 
verzichtet, auf der Begehkarte 
die namen der hauptstädte 
der Bundesländer und 
woiwodschaften zu verzeichnen. 
ihre Lage ist durch weiße punkte 
markiert. die jugendlichen sollen 
ermuntert werden, die namen 
der städte unter zuhilfenahme 
der im spielset enthaltenen 
spielschilder selbst zuzuordnen.

 + für alle beschriebenen methoden 
werden neben der Begehkarte 
sowie anderen Bestandteilen des 
spielsets ggf. weitere utensilien 
benötigt, die jeweils unter dem 
durch das symbol „material“ 
gekennzeichneten punkt 
aufgeführt sind.

 + zu Beginn jeden spiels wird 
die Begehkarte drinnen oder 
draußen auf einem ebenen, 
trockenen und sauberen 
untergrund ausgelegt. Vor 
dem Betreten ziehen Tn und 
spielleitung die schuhe aus  
(s. auch hinweise zur 
Verwendung der Begehkarte).

oBjaśnienia SymBoli w opiSach metod erklärUng der in den BeSchreiBUngen 
der methoden Verwendeten SymBole

cel
ziel

grupa jednonarodowa/ dwunarodowa
mononationale/ binationale gruppe

wielkość grupy
gruppengröße

wiek
alter

czas
zeit

materiały
material
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własnych doświadczeńpersönlichen erfahrungen 
wprowadzenie do tematu 
„kraj sąsiada: niemcy/ 
polska”, poznanie się  
w grupie

einstieg ins Thema 
„nachbarland polen/ 
deutschland“, kennenlernen 
innerhalb der gruppe

jednonarodowa, 
dwunarodowa (wariant 
wyłącznie dla grupy 
dwunarodowej)

mononational, binational 
(Variante nur binational)

duże arkusze papieru (np. papier flipchartowy), do wariantu ponadto 
kartki papieru i flamastry

große zettel (z. B. flipchartpapier), für Variante außerdem: papier und 
stifte

od 12 latab 12 jahren

20-30 min20–30 min. 4-30 uczestników4–30 Tn

1. W czterech rogach 
mapogry należy umieścić duże 

arkusze papieru (np. papier flip-
chart) z następującymi możliwościami 

odpowiedzi w obu językach:  
nigdy – nie

raz – einmal
kilka razy – einige male

często i regularnie – oft und regelmäßig

2. do wariantu: na papierze flipchart zosta-
ją zapisane zagadnienia do opracowania 

przez uczestników (patrz: strona 15).

1. in die einzelnen 
ecken der begehKarte 

werden vier große Zettel 
(z. b. Flipchartpapier) mit folgenden 

antwortmöglichkeiten in beiden sprachen 
platziert: 

nie – nigdy
einmal – raz

einige male – kilka razy
oft und regelmäßig – często i regularnie

2. Für die Variante werden die von den tn 
zu bearbeitenden themen auf einem 

Flipchart notiert (s. seite 14).

nie wszyscy, ale być może kilku uczestników 
spotkania młodzieżowego spędzało już kiedyś 
z rodzicami wakacje w niemczech/ polsce. 
możliwe, że rodzice lub dziadkowie niektórych 
uczestników pochodzą z kraju sąsiada. a może 
w planach jest wymiana lub wycieczka klasowa 
do niemiec/ polski i grupa chce zlokalizować 
na mapie miejscowości, które odwiedzi. 

grupa jedno- lub dwunarodowa stoi bądź 
siedzi w kręgu dookoła mapogry. animator 
pyta uczestników o ich osobiste doświadczenia 
związane z krajem sąsiada. pierwsze pytanie 
brzmi: „czy byłaś/-eś już kiedyś w niemczech/ 
polsce?”. uczestnicy ustawiają się w rogu 
mapy, gdzie znajduje się odpowiedź zgodna  
z ich doświadczeniami („nigdy – nie”, „raz  –
einmal”, „kilka razy – einige male”, „często 
i regularnie – oft und regelmäßig”).  

nicht alle, aber vielleicht einige Tn einer 
jugendbegegnung waren schon einmal mit 
ihren eltern im urlaub in polen/ deutschland. 
Bei anderen stammen vielleicht die eltern oder 
großeltern selbst aus dem nachbarland. oder 
es steht ein austausch oder eine klassenfahrt 
nach polen/ deutschland bevor, und die 
gruppe kann die orte, die besucht werden, auf 
der karte lokalisieren. 

die mono- oder binationale gruppe steht bzw. 
sitzt im kreis um die Begehkarte herum. 
die gruppenleitung fragt die Tn nach ihren 
persönlichen erfahrungen in Bezug auf das 
nachbarland. die erste frage lautet: „warst 
du schon einmal in polen/ deutschland?“ 
die Tn begeben sich in die entsprechend 
ihrer erfahrung gekennzeichnete ecke der 
karte („nie – nigdy“, „einmal – raz“, „einige 

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

zacznijmy odeinstieg mit 
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animator pyta wybrane osoby, które już 
odwiedziły kraj sąsiada, w jakiej miejscowości 
były, jak często i przy jakiej okazji. uczestnicy 
pokazują miejscowość na mapie (lub okolicę, 
jeśli miejscowość nie jest zaznaczona). jeśli 
mają problem z jej odnalezieniem, mogą 
skorzystać z pomocy grupy lub posłużyć się 
smartfonem. 

Inne możliwe pytania:  
 – czy któryś z członków twojej rodziny urodził 
się w kraju sąsiada lub mieszkał tam przez 
jakiś czas? jeśli tak, to gdzie? czy możesz 
pokazać tę miejscowość/ okolicę na mapie?

 – czy jest jakieś miasto/ miejsce w kraju 
sąsiada, które chciał(a)byś odwiedzić? 
dlaczego? gdzie ono leży?

male – kilka razy“, „oft und regelmäßig 
– często i regularnie“). die spielleitung 
befragt einzelne Tn, die schon einmal das 
nachbarland besucht haben, an welchem ort 
sie waren, wie oft und zu welchem anlass. 
die Tn zeigen den ort auf der karte (bzw. 
die gegend, falls der ort nicht eingezeichnet 
ist) – sollten sie ihn nicht finden, kann die 
gruppe helfen oder per smartphone das 
internet zu rate gezogen werden. 

Weitere mögliche fragen:
 – ist eine/-r deiner familienangehörigen im 
nachbarland geboren oder hat sie/ er dort 
zeitweilig gelebt? wenn ja, wo? kannst du 
den ort/ die gegend auf der karte zeigen?

 – gibt es einen ort/ eine gegend im 
nachbarland, den/ die du gerne besuchen 
möchtest? warum? wo liegt der ort/ die 
gegend?

 + w razie potrzeby grupom może  
pomóc pośrednik językowy.

wSkazÓwka

 + wenn nötig, kann ein/-e  
Sprachmittler/-in helfen. 

hinweiS

Wariant

 + czy wiecie już coś na temat miejscowości, w których 
mieszkają wasi rozmówcy (z drugiego kraju)?  
czy jest coś, co łączy wasze miejscowości?  
zanotujcie trzy wspólne rzeczy.

 + jaka jest (w przybliżeniu) odległość pomiędzy 
waszymi miejscami zamieszkania? jak moglibyście 
się wzajemnie odwiedzić? czy istnieje bezpośrednie 
połączenie pociągiem, autobusem lub samolotem? 
jak długo trwałaby podróż i przez jakie regiony by 
prowadziła? zapiszcie najlepszą trasę.

 + czy są w waszym kraju miejsca, gdzie chętnie 
spędzacie urlop? dlaczego? czy są w drugim kraju 
podobne miejsca? gdzie leżą na mapie?  
zróbcie notatki.

Uczestnicy otrzymują na to zadanie, w zależności od 
wielkości grup i konieczności tłumaczenia, 15-20 minut. 
animator obserwuje proces, a kiedy uczestnicy są gotowi, 
kończy pracę w małych grupach wcześniej ustalonym 
sygnałem. na zakończenie uczestnicy przedstawiają na 
forum rezultaty pracy w zespołach. w dużych grupach 
(od 20 osób) zaleca się jako alternatywę przeprowadzenie 
przez animatora krótkich wywiadów na wybrany temat 
z poszczególnymi grupami.

Variante

 + wisst ihr schon etwas über den ort, an dem eure 
gesprächspartner (aus dem anderen land) leben? 
gibt es etwas, was eure wohnorte verbindet? 
notiert euch drei gemeinsamkeiten.

 + wie weit sind eure heimatorte (ungefähr) 
voneinander entfernt? wie könntet ihr euch 
gegenseitig besuchen? gibt es eine direkte zug-/ 
Bus-/ Flugverbindung? wie lange würde die reise 
dauern und durch welche regionen würde sie 
führen? Schreibt die beste reiseroute auf.

 + gibt es in eurem land orte, wo ihr gerne Urlaub 
macht? warum? gibt es im anderen land orte, die 
so ähnlich sind? wo liegen sie auf der karte? macht 
euch notizen.

die gruppen haben, je nach größe und Übersetzungs-
bedarf, 15–20 minuten zeit. die Spielleitung beobachtet, 
wann die tn fertig sind, und beendet die kleingrup-
penarbeit durch ein zuvor vereinbartes zeichen. im 
anschluss stellen die tn ihre gespräche in den klein-
gruppen der ganzen gruppe vor. aus zeitlichen grün-
den bieten sich bei großen gruppen (ab 20 personen) 
alternativ kurzinterviews an, bei denen die Spielleitung 
die kleingruppen zu ausgewählten themen befragt.

każdy uczestnik spotkania polsko-niemiec-
kiego ma jakieś wyobrażenia lub zna historie 
związane z krajem sąsiada, którymi warto po-
dzielić się z innymi. animator prosi uczestni-
ków o stworzenie 3-5-osobowych mieszanych 
narodowo grup i wykonanie – przy pomocy 
mapogry – następujących zadań:  

 + znajdźcie na mapie swoje miejsca 
zamieszkania i oznaczcie je przy pomocy 
kartek. czy przychodzą wam do głowy 
przy tej okazji jakieś interesujące historie 
lub informacje? podzielcie się nimi 
z innymi.

jede/-r tn einer deutsch-polnischen Be-
gegnung bringt eigene Vorstellungen und 
geschichten über das nachbarland mit, die 
es lohnt, miteinander zu teilen. die Spiellei-
tung bittet die tn, national gemischte grup-
pen von 3–5 personen zu bilden und – unter 
zuhilfenahme der Begehkarte – folgende 
aufgaben zu bearbeiten: 

 + Findet auf der karte eure wohnorte und 
kennzeichnet sie mit einem zettel. Fallen 
euch interessante geschichten oder 
wissenswertes dazu ein? teilt sie den 
anderen mit.
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geografia polsko-niemieckadeutsch-polnische geografie

przy pomocy mapogry omawiane są  
podobieństwa i różnice struktur geogra-
ficzno-politycznych polski i niemiec oraz 
aspekty łączące oba kraje. poszczegól-
ne tematy i przypisane do nich pytania/ 
zadania można dowolnie wybierać i łączyć, 
a także uzupełniać w zależności od zainte-
resowań uczestników lub tematu wymiany. 

uczestnicy stają w kręgu dookoła mapo-
gry. przygotowane przez animatora kar-
teczki do losowania ułożone są w pudełku 
tekstem do dołu. jeden z uczestników 
losuje karteczkę z pytaniem/ zadaniem 
i odczytuje je na głos. następnie grupa 
opracowuje je zgodnie z poleceniem.  

unter zuhilfenahme der Begehkarte wer-
den gemeinsamkeiten und unterschiede 
der geografischen und politischen struktur 
deutschlands und polens sowie verbin-
dende elemente zwischen den Ländern 
thematisiert. die einzelnen Themen und 
dazugehörigen fragen/ aufgaben können 
nach Belieben ausgewählt und kombiniert 
oder auch entsprechend der Tn-interessen 
und des austauschthemas ergänzt werden.

die Tn stellen sich im kreis um die Be-
gehkarte herum. die von der spielleitung 
vorbereiteten Loskärtchen liegen mit der 
schrift nach unten in einem kleinen karton. 
ein/-e Tn aus der gruppe zieht ein kärt-

przekazanie wiedzy o kraju 
sąsiada, poznanie grupy 
partnerskiej

Vermittlung 
landeskundlicher kenntnisse 
über das nachbarland, 
kennenlernen der 
partnergruppe

jednonarodowa, 
dwunarodowa 

mononational,  
binational

białe i niebieskie karty moderacyjne, taśma malarska, flamastry, sznurki  
o długości 2-3 metrów; lista krajów związkowych i województw  
(patrz: załącznik 1); karteczki do losowania, nieduże pudełko, kartka  
z rozwiązaniami dla animatora, tabliczki do gry (patrz: zestaw mapogry)

weiße und blaue moderationskarten, kreppband, stifte, dünne seilstücke 
(2–3 m lang), Liste der Bundesländer und woiwodschaften (s. anhang 1), 
kleine kärtchen als Lose, kleiner karton, Lösungszettel für spielleitung, 
spielschilder (im spielset Begehkarte enthalten)

od 10 lat ab 10 jahren

20-60 min 20–60 min. 8-20 uczestników 8–20 Tn

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

1. należy przygotować 
małe karteczki jako losy z py-

taniami/ zadaniami na różne tematy 
(patrz: tematy). na każdym losie  

znajduje się jeden temat  
i przypisane do niego pytania/ zadania.

2. animator powinien mieć przygotowaną listę  
ze wszystkimi pytaniami i rozwiązaniami. 

3. ewentualnie może być potrzebne przygoto-
wanie kartek moderacyjnych z nazwami geo-

graficznymi (patrz: góry i zbiorniki wodne) 
oraz zakrycie skrótów państw sąsied-

nich (patrz: Kraje sąsiadujące). 

1. Kleine Kärtchen werden 
als Lose mit Fragen/ aufgaben 

zu verschiedenen themen (s. themen) 
versehen (pro Los ein thema mit den dazu-

gehörigen Fragen/ aufgaben). 

2. Für die spielleitung sollte zusätzlich eine Über-
sicht mit allen Fragen und Lösungen vorbereitet 

werden.

3. ggf. werden moderationskarten mit geografi-
schen bezeichnungen (s. gebirge/ berge und 
gewässer) vorbereitet sowie die abkürzun-

gen der nachbarländer deutschlands 
und Polens auf der begehKarte ab-

gedeckt (s. nachbarländer).
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LandesFLäche deutschLands  
und PoLens
welches Land ist flächenmäßig größer: 
deutschland oder polen? wie groß ist der  
unterschied (gleich groß, 15 prozent größer,  
30 prozent größer, doppelt so groß …)?

 + die gruppe soll sich beraten und möglichst 
eine gemeinsame antwort geben.

 + die Tn dürfen die Begehkarte als 
hilfsmittel nutzen. 

anZahL und größe der bundesLänder 
und WoiWodschaFten
wie viele Bundesländer und woiwodschaften 
gibt es? welches Bundesland/ welche 
woiwodschaft ist am größten/ kleinsten (ohne 
deutsche stadtstaaten)? schätzt, wie oft das 
kleinste Bundesland in das größte Bundesland 
bzw. die kleinste woiwodschaft in die größte 
woiwodschaft passt.

 + die gruppe soll sich beraten und möglichst 
eine gemeinsame antwort geben.

 + die Tn dürfen die Begehkarte als 
hilfsmittel nutzen. 

die Landesfläche von deutschland 
beträgt 357.386 km², die von polen 
312.679 km². deutschland ist etwa  
15 prozent größer als polen.

es gibt jeweils 16 Bundesländer und 
woiwodschaften. das kleinste deutsche 
Bundesland (ausgenommen stadtstaaten) 
ist das saarland (2.571 km²); das größte 
Bundesland ist Bayern (70.542 km²). das 
saarland passt rund 27-mal in die fläche 
Bayerns. in polen ist die woiwodschaft 
masowien (35.558 km²) am größten und 
die woiwodschaft oppeln (9.412 km²) am 
kleinsten. masowien ist knapp viermal 
größer als oppeln.

powierzchnia niemiec wynosi  
357 386 km², a polski 312 679 km². 
niemcy są o około 15 procent większe  
od polski.

roZWIąZanIelösunG

istnieje zarówno 16 województw, jak 
i krajów związkowych. w niemczech 
najmniejszym landem jest (po wyłączeniu 
miast na prawach krajów związkowych) 
saara (2 571 km²), natomiast największym 
Bawaria (70 542 km²). saara mieści 
się około 27 razy w Bawarii. w polsce 
największym województwem jest 
mazowieckie (35 558 km²), a najmniejszym 
opolskie (9 412 km²). województwo 
mazowieckie jest prawie cztery razy 
większe od opolskiego.

roZWIąZanIelösunG

po wyczerpaniu tematu następny uczestnik  
wyciąga kolejną karteczkę itd.

chen und liest die frage/ aufgabe vor. die gruppe 
bearbeitet sie entsprechend den anweisungen. nach 
erfolgreichem abschluss eines Themas zieht eine 
andere/ ein anderer Tn das nächste kärtchen usw.

PoWierZchnia PoLsKi i niemiec 
który z krajów jest większy pod względem 
powierzchni: polska czy niemcy? jak duża jest 
różnica procentowa (są tej samej wielkości,  
jeden kraj jest o 15 procent większy, o 30 pro-
cent większy, dwa razy większy itd.)?

 + grupa naradza się i podaje w miarę 
możliwości wspólną odpowiedź.

 + grupa może użyć mapogry jako pomocy 
technicznej.

LicZba i WieLKość KrajóW ZWiąZKoWYch 
i WojeWódZtW 
ile jest województw, a ile krajów związkowych? 
które województwo i który land są najmniejsze/ 
największe (oprócz miast na prawach kraju 
związkowego)? oszacujcie, ile razy najmniejsze 
województwo zmieści się w największym lub 
najmniejszy land w największym?

 + grupa naradza się i podaje w miarę 
możliwości wspólną odpowiedź. 

 + grupa może użyć mapogry jako pomocy 
technicznej.

tematYthemen
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PoróWnanie PoWierZchni LandóW  
i WojeWódZtW 
jakie landy i województwa są podobnej wielko-
ści pod względem powierzchni?

 + jeden z uczestników zostaje poproszony  
o ustawienie się na dowolnym wojewódz-
twie/ kraju związkowym na mapogrze  
i wskazanie kraju związkowego/ woje-
wództwa, które jego zdaniem jest podobnej 
wielkości. prosi drugą osobę o ustawienie 
się na tym polu. pozostali uczestnicy przez 
chwilę porównują obie powierzchnie. dana 
para uczestników opuszcza mapę, a kolej-
na dwójka przedstawia swoje propozycje 
według powyższego schematu.

 + można zachęcić uczestników do wymawia-
nia nazw województw i landów w ich orygi-
nalnym brzmieniu i w tłumaczeniu.  
w przypadku grupy jednonarodowej animator 
może wspierać uczestników językowo. jeśli 
grupa jest dwunarodowa, uczestnicy mogą 
wzajemnie sobie pomagać.

 + rozszerzenie: jako uzupełnienie można 
zapytać o inne podobieństwa pomiędzy 
województwami a krajami związkowymi,  
np. o województwa i landy leżące na 
wybrzeżu, w których znajdują się duże 
jeziora, przez które przepływają duże rzeki,  
w których są góry, w których znajdują się 
duże miasta.

Badenia-wirtembergia, nadrenia 
północna-westfalia i woj. mazowieckie; 
Brandenburgia i woj. wielkopolskie;  
woj. zachodniopomorskie, warmińsko- 
-mazurskie oraz meklemburgia-pomorze 
przednie; woj. łódzkie, woj. pomorskie 
i saksonia; szlezwik-holsztyn, Turyngia 
i woj. małopolskie. inne możliwe 
rozwiązania – patrz: załącznik 1: Lista 
województw i krajów związkowych.

Baden-württemberg, nordrhein-
westfalen und masowien; Brandenburg 
und großpolen; westpommern, 
ermland-masuren und mecklenburg-
Vorpommern; Lodz, pommern und 
sachsen; schleswig-holstein, Thüringen 
und kleinpolen. weitere mögliche 
Lösungen – s. anhang 1: Liste der 
Bundesländer und woiwodschaften.

prZykładoWe roZWIąZanIabeIspIellösunGen

Vgl. anhang 1: Liste der Bundesländer 
und woiwodschaften.

lösunG
stoLice WojeWódZtW i LandóW 
jak nazywają się stolice województw i krajów 
związkowych?

 + wszyscy uczestnicy ustawiają się na woje-
wództwie lub kraju związkowym, którego 
nazwę stolicy znają. po kolei podają nazwy 
stolic i przyporządkowują do nich odpowied-

patrz: załącznik 1: Lista województw  
i krajów związkowych.

roZWIąZanIe

FLächenVergLeich der bundesLänder 
und WoiWodschaFten
welche Bundesländer und woiwodschaften sind 
flächenmäßig ungefähr gleich groß?

 + ein/-e Tn wird gebeten, sich auf ein belie-
biges Bundesland/ eine beliebige woiwod-
schaft auf der Begehkarte zu stellen und die 
woiwodschaft/ das Bundesland zu nennen, 
die/ das ihrer meinung nach ähnlich groß ist. 
sie/ er bittet eine zweite person, sich auf das 
entsprechende feld zu stellen. alle haben 
einen augenblick zeit, die größe der flächen 
zu vergleichen. das Tn-paar verlässt die 
karte, und nach gleichem muster machen 
die nächsten Tn ihre Vorschläge. 

 + die Tn können aufgefordert werden, die na-
men der Bundesländer und woiwodschaften 
in originalsprache und übersetzung zu nen-
nen. Bei einer mononationalen gruppe kann 
die spielleitung sprachlich behilflich sein. 
handelt es sich um eine binationale gruppe, 
können die Tn sich gegenseitig unterstützen.

 + erweiterung: als ergänzung kann auch nach 
weiteren ähnlichkeiten zwischen Bundeslän-
dern und woiwodschaften gefragt werden,  
z. B.: Bundesländer und woiwodschaften, die 
an der küste liegen, in denen es große seen 
gibt, durch die große flüsse fließen, wo es 
Berge gibt, in denen große städte liegen.

hauPtstädte der bundesLänder und 
WoiWodschaFten
wie heißen die hauptstädte der Bundesländer 
und woiwodschaften?

 + alle Tn stellen sich auf ein Bundesland 
oder eine woiwodschaft, von dem/ der sie 
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 – pasma górskie/ góry: Tatry wysokie – 
rysy (najwyższa góra w polsce), 
karkonosze – śnieżka (najwyższa 
góra w sudetach), alpy – zugspitze 
(najwyższa góra w niemczech), 
szwarcwald – feldberg (najwyższa góra 
niemieckich gór średnich), góry harz –  
Brocken (najwyższa góra północnych 
niemiec)

 – rzeki: wisła (najdłuższa rzeka 
w polsce), nysa łużycka i odra 
(rzeki graniczne pomiędzy polską 
a niemcami), warta, ren (najdłuższa 
rzeka w niemczech), dunaj (najdłuższa 
rzeka przepływająca przez niemcy), 
łaba

 – jeziora: śniardwy (największe jezioro 
w polsce), hańcza (najgłębsze jezioro 
w polsce), jezioro Bodeńskie (największe 
i najgłębsze jezioro w niemczech), müritz 
(największe jezioro niemiec w całości 
położone w granicach państwa)

 – morza: morze Bałtyckie, morze 
północne

prZykłady

 – gebirge/ Berge: alpen – zugspitze 
(höchster Berg deutschlands), 
schwarzwald – feldberg (höchster 
Berg aller deutschen mittelgebirge), 
harz – Brocken (höchster Berg 
norddeutschlands), hohe Tatra – rysy 
(höchster Berg polens), riesengebirge – 
schneekoppe (höchster Berg der 
sudeten) 

 – flüsse: rhein (längster fluss innerhalb 
deutschlands), donau (längster fluss, 
der durch deutschland fließt), elbe, 
Lausitzer neiße und oder (grenzflüsse 
zwischen deutschland und polen), 
weichsel (längster polnischer fluss), 
warthe

 – seen: Bodensee (größter und tiefster 
see deutschlands), müritz (größter see 
komplett in deutschland), śniardwy 
(größter see polens), hańcza (tiefster 
see polens)

 – meere: nordsee, ostsee

beIspIele
Pasma górsKie/ górY i ZbiorniKi Wodne 
jakie pasma górskie/ góry i zbiorniki wodne 
(morza, jeziora, rzeki) znajdują się w polsce 
i niemczech?

 + uczestnicy mają 10 minut na zwizualizowa-
nie na mapogrze wszystkich pasm górskich/ 
gór i zbiorników wodnych, które znają: góry 
przy pomocy białych kart moderacyjnych, 
morza i jeziora przy pomocy niebieskich, 
a (jeszcze niezaznaczone) rzeki przy pomocy 
sznurka. na kartach moderacyjnych należy 
wpisać odpowiednie nazwy geograficzne 
(w miarę możliwości w obu językach); rzeki 
zostają opisane za pomocą taśmy malar-
skiej. uczestnicy mogą też wspomnieć 
o własnych regionach.

 + podczas rundy podsumowującej animator 
podaje nazwy pozostałych pasm górskich/ 
gór i zbiorników wodnych, które zanotował 
sobie wcześniej na kartach moderacyjnych 
lub które uwzględniono na mapogrze. pyta 
uczestników, kto z nich je zna, gdzie się 
znajdują (karty z nazwami można umieścić 
w odpowiednich miejscach) i co je charak-
teryzuje. 

den namen der hauptstadt kennen. nachei-
nander werden die namen der hauptstädte 
genannt und die passenden spielschilder 
(aus dem spielset Begehkarte) zugeordnet. 
dann werden die hauptstädte benannt, auf 
denen niemand steht. die gruppe hilft sich 
gegenseitig. hier muss auf die Besonder-
heit der woiwodschaften kujawien-pom-
mern und Lebus mit je zwei hauptstädten 
hingewiesen werden.

gebirge/ berge und geWässer
welche gebirge/ Berge und gewässer (meere, 
seen und flüsse) gibt es in deutschland und 
polen?

 + die Tn haben 10 minuten zeit, um die ihnen 
bekannten gebirge/ Berge und gewässer auf 
der Begehkarte zu visualisieren: gebirge/ 
Berge mit einer weißen moderationskarte, 
meere und seen mit einer blauen modera-
tionskarte und (noch nicht eingezeichnete) 
flüsse mit einem seil. die moderationskar-
ten werden mit den entsprechenden geogra-
fischen Bezeichnungen versehen (möglichst 
in beiden sprachen) und die flüsse mit 
einem kreppband beschriftet. die Tn lassen 
auch ihren jeweiligen regionalen Bezug 
einfließen. 

 + in einer abschlussrunde nennt die spiel-
leitung weitere gebirge/ Berge und gewäs-
ser, die sie bereits auf moderationskarten 
vermerkt hat oder die schon auf der Begeh-
karte eingezeichnet sind. die Tn werden be-
fragt, wer sie kennt, wo sie sich befinden (die 
moderationskarten können entsprechend 
platziert werden) und was sie ggf. besonders 
macht.

nie tabliczki do gry (patrz: zestaw mapogry). 
następnie ustalają nazwy stolic, na których 
nikt nie stoi. grupa pomaga sobie nawza-
jem. należy zwrócić uwagę uczestnikom na 
specyfikę woj. kujawsko-pomorskiego i woj. 
lubuskiego, które mają po dwie stolice.
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 + miasta i aglomeracje miejskie: jakie znacie 
polskie i niemieckie miasta i aglomeracje miej-
skie? możliwe odpowiedzi: warszawa, gdańsk/ 
Trójmiasto, aglomeracja górnośląska, poznań, 
wrocław oraz Berlin, monachium, hamburg, 
zagłębie ruhry, kolonia. 

 + partnerstwa: jakie znacie polsko-niemieckie 
partnerstwa miast? możliwe odpowiedzi:  
warszawa – Berlin, warszawa –düsseldorf, 
kraków – frankfurt nad menem, kraków – 
Lipsk, kraków – norymberga, poznań –  
hanower, wrocław – drezno, wrocław –  
wiesbaden, łódź – stuttgart, łódź – chemnitz, 
gdańsk – Brema.

 + städte und Ballungszentren: welche deut-
schen und polnischen städte und Ballungs-
zentren gibt es? mögliche antworten: Berlin, 
münchen, hamburg, ruhrgebiet, köln und 
warschau, danzig/ dreistadt, oberschlesi-
sches industriegebiet, posen, Breslau.

 + partnerschaften: welche deutsch-polnischen 
städtepartnerschaften gibt es? mögliche 
antworten: Berlin – warschau, düsseldorf – 
warschau, frankfurt/main – krakau,  
Leipzig – krakau, nürnberg – krakau,  
hannover – posen, dresden – Breslau,  
wiesbaden – Breslau, stuttgart – Lodz, 
chemnitz – Lodz, Bremen – danzig.

inne tematY

Weitere themen

 + przy wyborze osobliwości geograficznych  
i zagadnień należy kierować się stanem 
wiedzy i pochodzeniem regionalnym 
uczestników. pozwoli to uzyskać pierw-
sze wrażenie na temat regionu, z którego 
pochodzi grupa partnerska.

 + grupy jednonarodowe mają często niedużą 
wiedzę o drugim kraju. warto więc, aby 
uczestnicy mieli możliwość poszukania 
informacji (np. przy pomocy smartfonu).

 + animator powinien zwrócić grupie uwagę 
na cechy wspólne (np. strukturę geogra-
ficzną, morza na północy, a góry na połu-
dniu) i różnice (np. struktura polityczna) 
między oboma krajami. 

wSkazÓwki

nachbarLänder
welche nachbarländer haben deutschland und 
polen?

 + die Tn werden gebeten, sich zu überlegen, 
welche nachbarländer deutschlands und 
polens sie kennen und wo diese liegen (da 
die Begehkarte an den entsprechenden stel-
len mit den internationalen Länderkürzeln 
versehen ist, sollten diese vor dieser frage 
oder bereits vor spielbeginn abgedeckt 
werden). die/ der erste Tn stellt sich auf ein 
Land und nennt den namen. sie/ er bleibt 
dort stehen und der/ die nächste Tn ist an 
der reihe.

 + wenn es sich um eine binationale gruppe 
handelt, ist es sinnvoll, die namen der 
Länder in beiden sprachen zu nennen. dabei 
können die Tn einander sprachlich unter-
stützen.

hinweiSe

 + die auswahl der geografischen und 
thematischen Besonderheiten sollte sich 
nach dem kenntnisstand sowie der regio- 
nalen herkunft der tn richten. So kann 
ein erster eindruck von der heimatregion 
der partnergruppe vermittelt werden. 

 + Bei mononationalen gruppen sind häufig 
nur geringe kenntnisse über das andere 
land vorhanden. hier empfiehlt es sich, 
dass die tn (beispielsweise unter zuhilfe-
nahme des Smartphones) informationen 
recherchieren dürfen.

 + durch die Spielleitung sollte auf gemein-
samkeiten (z. B. geografische Struktur, 
meer im norden und Berge im Süden) 
und Unterschiede (z. B. politische Struk-
tur) zwischen den ländern hingewiesen 
werden.

Kraje sąsiadujące 
jakie kraje sąsiadują z polską i niemcami?

 + uczestnicy zostają poproszeni o zastanowie-
nie się, jakie znają kraje sąsiadujące  
z polską i niemcami i gdzie one leżą (przed 
przeczytaniem zadania lub przed począt-
kiem gry animator powinien zakryć na 
mapogrze skróty krajów sąsiadujących,  
np. przy pomocy kartek). pierwszy uczest-
nik staje na wybranym kraju i podaje jego 
nazwę. pozostaje w tym miejscu, a następny 
uczestnik kontynuuje. 

 + w grupie dwunarodowej warto podawać 
nazwy krajów w obu językach. uczestnicy 
mogą się wzajemnie wspierać językowo.
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 + regiony: które regiony geograficzne  
w polsce i niemczech są podobne?  
możliwe odpowiedzi: mazury i pojezierze  
meklemburskie, Tatry i  alpy, górnośląski 
okręg przemysłowy i zagłębie ruhry.

 + zabytki i ciekawe miejsca: z jakich zabytków 
i innych ciekawych miejsc słyną polska  
i niemcy? możliwe odpowiedzi: warszawski 
pałac kultury i nauki, krakowskie sukien-
nice, zamek w malborku, stocznia gdańska, 
puszcza Białowieska, Brama Brandenburska 
w Berlinie, zamek neuschwanstein,  
kościół marii panny w dreźnie, wyspa mainau 
na jeziorze Bodeńskim, park narodowy 
morza wattowego.

 + kluby piłkarskie: jakie kluby piłkarskie grają 
w niemieckiej Bundeslidze, a jakie w pol-
skiej ekstraklasie? możliwe odpowiedzi: 
Legia warszawa, Lech poznań, piast gliwi-
ce, Lechia gdańsk, fc Bayern monachium, 
Borussia dortmund, rB Lipsk, Borussia 
mönchengladbach.

 + specjalności kulinarne: które regiony/ 
miejscowości znane są z jakichś specjałów 
kulinarnych? możliwe odpowiedzi: oscypek, 
rogal świętomarciński, obwarzanek krakow-
ski, kluski śląskie, dresdner weihnachtsstol-
len (drezdeńska strucla bożonarodzeniowa 
z marcepanem), Thüringer klöße (knedle 
ziemniaczane z Turyngii), schwarzwälder 
kirschtorte (szwarcwaldzki tort z wiśniami), 
Lübecker marzipan (marcepan z Lubeki), 
maultaschen (pierożki szwabskie z mięsem 
i szpinakiem).

 + istnieją rozmaite możliwości pogłębienia 
wybranych tematów lub wprowadzenia  
do bardziej złożonych zagadnień: 

 – położenie geograficzne obu krajów 
(wspólne rzeki graniczne odra i nysa 
Łużycka, zalew Szczeciński, wyspa 
Uznam, Bałtyk, a także transgraniczne 
drogi, linie kolejowe, euroregiony) są 
dobrym punktem wyjścia do tematu 
współpracy politycznej i gospodarczej, 
ale też współpracy między ludźmi. 

 – dzisiejszy przebieg granic obu krajów 
może posłużyć jako wprowadzenie  
do tematów historycznych i społecznych   
(zakon krzyżacki, rozbiory polski, 
przesunięcie granic państwowych po 
ii wojnie światowej, zimna wojna, rok 
1989, zjednoczenie europy itd.).

 – ren i wisłę oraz związane z nimi legen-
dy (o loreley i o Syrence) można wy-
korzystać jako wstęp do tematu mitów 
narodowych i tożsamości kulturowej.

 + regionen: welche geografischen regionen in 
deutschland und polen ähneln sich? mögli-
che antworten: mecklenburgische seenplat-
te und masuren, alpen und Tatra, ruhrgebiet 
und oberschlesisches industriegebiet.

 + sehenswürdigkeiten: für welche sehens-
würdigkeiten sind deutschland und polen 
bekannt? mögliche antworten: Brandenbur-
ger Tor in Berlin, schloss neuschwanstein, 
dresdener frauenkirche, insel mainau im 
Bodensee, nationalpark wattenmeer, war-
schauer kulturpalast, krakauer Tuchhallen, 
marienburg, danziger werft, Białowieża-
urwald.

 + fußballclubs: welche fußballclubs spielen 
in der deutschen Bundesliga bzw. in der pol-
nischen „ekstraklasa“? mögliche antworten: 
fc Bayern münchen, Borussia dortmund, 
rB Leipzig, Borussia mönchengladbach, 
Legia warszawa, Lech poznań, piast gliwice, 
Lechia gdańsk.

 + kulinarische spezialitäten: welche regio-
nen/ orte sind für welche kulinarischen 
spezialitäten bekannt? mögliche antworten: 
dresdner weihnachtsstollen, Thüringer 
klöße, schwarzwälder kirschtorte, Lübecker 
marzipan, schwäbische maultaschen, oscy-
pek (geräucherter schafskäse aus der Tatra-
region von zakopane), rogal świętomarciński 
(martinshörnchen aus posen), obwarzanek 
krakowski (ringförmiges Brotgebäck aus 
krakau), kluski śląskie (schlesische kartof-
felklöße).

wSkazÓwki

 + es bieten sich vielfältige möglichkeiten 
zur thematischen Vertiefung oder zum 
einstieg in ein weiterführendes thema an:

 – die geografische lage beider länder 
(mit den gemeinsamen grenzflüssen 
oder und lausitzer neiße, dem Stetti-
ner haff, der insel Usedom, der ostsee 
sowie grenzüberschreitenden Straßen 
und Bahnlinien, euroregionen) kann 
ausgangspunkt sein, um die politische 
und wirtschaftliche, aber auch zwi-
schenmenschliche zusammenarbeit 
beider länder zu thematisieren.

 – anhand der heutigen grenzen der 
länder können geschichtliche und ge-
sellschaftliche themen in den Fokus 
gerückt werden (deutscher orden, 
polnische teilungen, grenzverschie-
bungen nach dem zweiten weltkrieg, 
kalter krieg, 1989, europäische eini-
gung usw.).

 – rhein und weichsel und die mit ihnen 
verbundenen legenden (loreley und 
Syrenka) können als einstieg in das 
thema nationale mythen und kulturel-
le identität dienen.

hinweiSe
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kurtyna Vorhang

komunikacja w grupie, 
nauka nazw polskich  
i niemieckich jednostek 
administracyjnych 

kommunikation in der 
gruppe, einprägen der 
deutschen und polnischen 
Verwaltungseinheiten

dwunarodowabinational

duża płachta materiału (np. prześcieradło), tabliczki do gry  
(patrz: zestaw mapogry), dwa pudełka, kartki i flamastry

ein großes stoffstück (z. B. Bettlaken), spielschilder (im spielset 
Begehkarte enthalten), zwei kleine kartons, papier und stifte

od 10 latab 10 jahren

10-20 min10–20 min. 10-30 uczestników10–30 Tn

1. grupa moderowana przez 
animatora lub we własnym zakresie 

(zobacz: wariant 1 – rozszerzenie) ćwiczy 
wymowę nazw województw i krajów związko-

wych w obu językach. jednocześnie sprawdza ich 
położenie na mapogrze.

2. Po rozłożeniu mapogry dwie osoby (np. uczestnicy 
lub prowadzący grę) ustawiają się z płachtą materiału 

służącą jako kurtyna wzdłuż granicy. W czasie gry będą 
sterować kurtyną, tj. opuszczać ją i podnosić  

w odpowiednich momentach. 

3. tabliczki do gry należy rozłożyć do dwóch 
pudełek: oddzielnie te z województwami  
i te z krajami związkowymi, tak aby ich 

nazwy nie były widoczne.

1. moderiert durch die 
spielleitung oder in eigenregie 

(s. Variante 1 – erweiterung) übt die 
gruppe die namen der bundesländer und 

Woiwodschaften und ihre aussprache in beiden 
sprachen und überprüft deren Lage auf  

der begehKarte.

2. nach dem auslegen der begehKarte spannen zwei 
Personen (tn oder spielleitung) den „Vorhang“ unge-
fähr entlang der deutsch-polnischen grenze. Während 

des spiels ziehen sie ihn je nach bedarf hoch oder 
lassen ihn fallen.

3. die spielschilder werden getrennt nach bun-
desländern und Woiwodschaften mit der 

entsprechenden schriftseite nach 
unten in zwei Kartons gelegt.

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

po przećwiczeniu wymowy nazw 
województw i landów uczestnicy 
zostają podzieleni na dwie drużyny: 
grupa z polski ustawia się po 
niemieckiej, a grupa z niemiec 
po polskiej stronie mapogry. 
dwie osoby rozpościerają kurtynę 
pomiędzy drużynami na takiej 
wysokości, aby ich członkowie 
się nie widzieli. Tuż za kurtyną, 
po każdej stronie, staje jeden 

nachdem die Tn die namen der 
Bundesländer und woiwodschaften 
geübt haben, werden zwei Teams 
gebildet: die Tn aus deutschland 
begeben sich auf die polnische 
und die Tn aus polen auf die 
deutsche seite der Begehkarte. 
ein „Vorhang“ wird gespannt 
und schirmt die Tn voneinander 
ab, sodass sie sich nicht sehen 
können. ein/-e Tn aus jedem Team 
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uczestnik. obaj losują z odpowiedniego pudełka po 
jednej tabliczce: z nazwą landu (uczestnik z polski) 
lub województwa (uczestnik z niemiec) i trzymają je 
przed sobą na wysokości klatki piersiowej tak, aby 
napis był widoczny dla drużyny przeciwnej.

kiedy na sygnał kurtyna opada, osoby przed 
kurtyną muszą odczytać głośno i wyraźnie nazwę 
województwa/ landu z kartki rywala. kto zrobi to 
szybciej, zdobywa punkt dla swojej drużyny. jeśli 
obie osoby odezwą się jednocześnie, ogłoszony 
zostaje remis i obie drużyny otrzymują po jednym 
punkcie. po każdej rundzie kurtyna zostaje 
podniesiona i po obu jej stronach pojawia się 
kolejna osoba. gra jest kontynuowana według 
powyższego schematu. Ćwiczą po kolei wszyscy 
uczestnicy.

w wersji podstawowej chodzi głównie o refleks  
i osłuchanie się z oryginalną wymową nazw 
jednostek administracyjnych drugiego kraju.  
gra toczy się do momentu, aż zostaną wymienione 
wszystkie województwa i landy. wygrywa drużyna  
z największą liczbą punktów.

steht direkt am „Vorhang“. Beide ziehen jeweils ein 
spielschild mit dem namen einer woiwodschaft 
(Tn aus deutschland) bzw. eines Bundeslandes (Tn 
aus polen) aus dem entsprechenden karton und 
halten es mit der entsprechenden schriftseite nach 
außen auf Brusthöhe vor sich.

wenn auf ein signal der „Vorhang“ fällt, müssen 
die dort stehenden Tn laut und deutlich den 
namen des Bundeslandes/ der woiwodschaft 
auf dem spielschild ihres gegenübers vorlesen. 
wer schneller ist, erringt einen punkt für ihr/ sein 
Team. fällt der name gleichzeitig, ist die runde 
unentschieden, und beide Teams erhalten einen 
punkt. nach jeder runde wird der „Vorhang“ 
zwischen den Teams wieder hochgezogen und es 
tritt die/ der nächste Tn aus jedem Team heran. 
der wettstreit beginnt von vorn. jede/-r Tn kommt 
pro durchgang einmal an die reihe. 

in dieser grundvariante des spiels ist vor 
allem reaktionsschnelligkeit gefragt, und es 
geht darum, sich passiv mit dem klang der 
Verwaltungseinheiten des anderen Landes 
in der originalsprache vertraut zu machen. 
das spiel endet, wenn alle Bundesländer und 
woiwodschaften genannt wurden. das Team mit 
den meisten punkten gewinnt.

Wariant 1

jeżeli kompetencje grupy na to pozwalają, 
można ścigać się na wymowę nazw jednostek 
administracyjnych w języku obcym:  
w tym wypadku grupa polska trzyma tabliczki  
z nazwami województw, a grupa niemiecka –  
z nazwami krajów związkowych.

rozszerzenie: 
Uczestnicy mogą samodzielnie przygotować 
tabliczki do gry lub kartki z nazwami woje-
wództw i krajów związkowych. najlepiej, gdy 
zrobią to wszyscy razem, ćwicząc przy okazji 
wymowę i zapisując nazwy jednostek admini-
stracyjnych dodatkowo z uproszczoną trans-
krypcją („piszę tak, jak słyszę”).

Variante 1

wenn die Sprachkompetenz der gruppe es 
erlaubt, kann mit den namen der Verwal-
tungseinheiten in der Fremdsprache gespielt 
werden. in diesem Fall halten die tn des 
polnischen teams die Spielschilder mit den 
namen der woiwodschaften und die tn des 
deutschen teams die Spielschilder mit den 
namen der Bundesländer.

erweiterung:
die tn können im Vorfeld auch selbst zwei-
sprachige Schilder bzw. zettel mit den na-
men der Bundesländer und woiwodschaften 
vorbereiten. am besten klappt das zusammen, 
so können sie einander sprachlich ergänzen. 
dabei lernen sie die aussprache und vermer-
ken die namen der Verwaltungseinheiten auch 
in einer lautsprachlichen Variante („Schreiben 
nach gehör“).
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Wariant 3

gra odbywa się w dwóch drużynach 
mieszanych narodowo. po obu stronach 
kurtyny na konturach wybranego 
województwa/ kraju związkowego stoi 
jeden uczestnik. po opuszczeniu kurtyny 
obaj gracze muszą wypowiedzieć nazwę 
województwa/ landu, na którym stoi 
przedstawiciel drugiej drużyny. kto zrobi 
to poprawnie i szybciej, otrzymuje punkt 
dla swojej drużyny. w pierwszej rundzie 
uczestnicy mogą mówić w języku ojczystym, 
w drugiej – w języku drugiego kraju. podczas 
gry każdy powinien co najmniej raz stanąć na 
mapogrze. animator decyduje  
o zakończeniu gry.

Variante 3

es wird in zwei national gemischten teams 
gespielt. auf jeder Seite des „Vorhangs“ 
steht je ein/-e tn auf einem Bundesland/ 
einer woiwodschaft. nach dem Fall 
des „Vorhangs“ muss der name des 
Bundeslandes/ der woiwodschaft genannt 
werden, auf dem/ der die person des 
anderen teams steht. wer von den beiden 
rivalisierenden tn das Bundesland/ die 
woiwodschaft als erstes richtig benennt, 
bekommt den punkt für ihr/ sein team. 
im ersten durchgang darf jede/-r tn ihre/ 
seine muttersprache verwenden; im zweiten 
durchgang sollte die jeweils andere Sprache 
genutzt werden. in jedem durchgang 
soll jede/-r tn mindestens einmal auf 
der Begehkarte stehen. die Spielleitung 
entscheidet, wann das Spiel zu ende ist. 

Wariant 2

grupom zaawansowanym można zapropono-
wać wariant z elementami znajomości realiów: 
uczestnicy samodzielnie przygotowują kartki 
(rysunki, wydruki, zdjęcia) z najważniejszymi 
zabytkami lub osobliwościami poszczególnych 
województw i landów, przedstawiają je sobie 
nawzajem i próbują zapamiętać, do którego 
województwa/ landu należą. następnie przed 
kurtyną starają się odgadnąć nazwę jednostki 
administracyjnej na podstawie prezentowa-
nego zabytku. w tym wariancie grupy mogą 
być mieszane narodowo i drużyny mogą sobie 
podpowiadać, aby zdjąć część odpowiedzialno-
ści z pojedynczych osób.

Variante 2

Für Fortgeschrittene bietet sich als landes-
kundliches element folgende Spielvariante an: 
die tn erstellen Blätter (zeichnung, ausdruck, 
Foto) mit den wichtigsten Baudenkmälern und 
Sehenswürdigkeiten der einzelnen Bundeslän-
der und woiwodschaften, stellen sie einander 
vor und versuchen sich zu merken, was zu 
welchem Bundesland/ welcher woiwodschaft 
gehört. am „Vorhang“ müssen sie die Verwal-
tungseinheiten dann anhand der gezeigten 
Bilder erraten. diese Spielvariante kann in 
national gemischten teams gespielt werden 
und die tn können einander vorsagen, sodass 
den tn, die am „Vorhang“ stehen, ein teil der 
Verantwortung genommen wird.
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nauka języka, 
przekazanie wiedzy  
o kraju sąsiada

spracherwerb, Vermittlung 
landeskundlicher 
kenntnisse über das 
nachbarland

jednonarodowa, 
dwunarodowa

mononational,  
binational

2 duże kostki do gry (np. kostki piankowe), flipchart, flamastry, karty mo-
deracyjne oraz wydruki mapy polsko-niemieckiej w ilości odpowiedniej do 
liczby uczestników (wzór do kopiowania – patrz: załącznik 2); dla wariantu 4 
dodatkowo: pytania quizowe (patrz: pnwm.org/publikacje/mapogra )

2 große würfel (z. B. schaumstoffwürfel), flipchart, stifte, moderations-
karten sowie mit einer deutsch-polnischen Landkarte bedruckte zettel 
entsprechend der anzahl der Tn (kopiervorlage s. anhang 2), für Variante 4 
außerdem: Quizfragen (s. dpjw.org/publikationen/begehkarte )

od 10 lat  
(wariant 4: od 12 lat)

ab 10 jahren  
(bei Variante 4 ab 12 
jahren)

20-60 min 20-60 min.
2-10 uczestników 
(lub więcej,  
patrz: warianty)

2–10 Tn (ggf. auch 
mehr, s. Varianten)

Pr
ZY

gotoWanie

Vo
rb

ereitung

1. animator okleja jedną 
z kostek do gry symbolami środ-

ków transportu. na każdym boku kost-
ki powinien znajdować się jeden symbol: 

1 x samolot, 2 x pociąg, 2 x rower, 1 x pieszy. 
Warto wykorzystać w tym celu kostki duże-

go formatu (np. piankowe), które będą dobrze 
widoczne dla całej grupy. 

alternatywnie można użyć kostki z liczbami. 
W tym wypadku należy zapisać znaczenie 
poszczególnych liczb w dobrze widoczny 

sposób na flipcharcie: 1 = pieszy,  
2 i 3 = rower, 4 i 5 = pociąg,  

6 = samolot.

1. einer der Würfel wird 
mit symbolen für Verkehrs-

mittel beklebt, jede der Würfel-
flächen mit einem symbol: 1x Flug-

zeug, 2x Zug, 2x Fahrrad, 1x Fußgänger. 
es empfehlen sich großformatige Würfel 

(z. b. schaumstoffwürfel), die für die gesamte 
gruppe gut sichtbar sind. 

alternativ kann auch ein Zahlenwürfel 
verwendet werden. in diesem Fall wird die 
bedeutung der Zahlen gut sichtbar auf ei-

nem Flipchart notiert: 1 = Fußgänger, 
2 und 3 = Fahrrad,  

4 und  5 = Zug, 6 = Flugzeug.

2. animator numeruje 
karty moderacyjne 

odpowiednio do liczby 
uczestników.

2. die spielleitung 
versieht die 

moderationskarten 
entsprechend der anzahl 

der tn mit nummern.

niemcy i polskędeutschland und polen 
podróż przez reise durch 
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na początku gry każdy uczestnik pojedynczo 
ustawia się na jednym z województw lub kra-
jów związkowych oraz otrzymuje kartkę z mapą 
polsko-niemiecką i flamaster. uczestnicy losują 
ponumerowane karty w celu ustalenia kolejności 
ruchu: uczestnik z numerem 1 rozpoczyna. naj-
pierw rzuca kostką z liczbami, a następnie kostką 
ze środkami transportu. w ten sposób zostaje 
ustalona liczba pól, którą może pokonać w ra-
mach jednego ruchu („etapu dziennego”). 

Liczbę wyrzuconych oczek należy:
 – w przypadku samolotu podwoić; 
 – w przypadku pociągu pozostawić taką samą;
 – w przypadku roweru podzielić na pół (liczby 

po przecinku zaokrąglić w górę);
 – w przypadku pieszego przyjąć stałą liczbę 1.

uczestnik przemieszcza się po wybranej przez 
siebie trasie prowadzącej przez województwa  
i kraje związkowe zgodnie z wyrzuconą długością 
„etapu dziennego”. porusza się po kolei, od pola 
do wybranego pola sąsiedniego (nie można prze-
skakiwać pól). województwa i kraje związkowe 
zajęte przez innych uczestników nie mogą znajdo-
wać się na trasie przejazdu ani być celem podróży. 
dopuszczalne są krótsze przejazdy, tzn. nie trzeba 
pokonywać maksymalnego dystansu ustalonego 
liczbą wyrzuconych oczek. 

każdy uczestnik nanosi na swojej mapie woje-
wództwa i kraje związkowe, które odwiedził. ce-
lem jest objechanie całej polski i całych niemiec. 
Liczą się zarówno województwa i kraje związkowe 
na trasie przejazdu, jak i cel etapu.

zu Beginn des spiels stellt sich jede/-r Tn einzeln 
auf ein Bundesland oder eine woiwodschaft und 
erhält einen mit einer deutsch-polnischen Land-
karte bedruckten zettel und einen stift. mithilfe 
der nummerierten moderationskarten wird die 
reihenfolge ausgelost, in der die Tn starten: die/ 
der Tn mit der nummer „1“ fängt an. sie/ er wirft 
zuerst den zahlenwürfel und dann den würfel 
mit den Verkehrsmitteln. daraus ergibt sich die 
Länge des spielzugs (=Tagesetappe). 

die augen des zahlenwürfels zählen jeweils:
 – beim flugzeug doppelt;
 – beim zug gleich viel;
 – beim fahrrad zur hälfte (bei kommazahlen 

wird aufgerundet);
 – beim fußgänger als „1“.

entsprechend der gewürfelten Tagesetappe darf 
die/ der Tn nun auf einer frei gewählten route 
durch die Bundesländer und woiwodschaften 
reisen. dabei bewegt sie/ er sich von einem feld 
zum nächsten (es dürfen keine felder „über-
sprungen“ werden). Bundesländer und woi-
wodschaften, die von anderen Tn „belegt“ sind, 
dürfen weder auf der reiseroute liegen noch das 
ziel sein. die maximal mögliche reisedistanz pro 
Tagesetappe muss nicht ausgeschöpft werden, 
auch kürzere fahrten sind erlaubt.

auf der eigenen Landkarte trägt jede/-r Tn ein, 
welche Bundesländer und woiwodschaften sie/ er 
bereits besucht hat. ziel ist es, als erste/-r ganz 
deutschland und polen zu bereisen. es werden 
sowohl die Bundesländer und woiwodschaften 

3. Przed rozpoczęciem gry animator 
ćwiczy z grupą potrzebne zwroty w obu 

językach (najlepiej, jeśli zostaną one zapi-
sane wyraźnie na flipcharcie): 

idę… – ich gehe…
jadę rowerem… – ich fahre mit dem Fahrrad…

jadę pociągiem… – ich fahre mit dem Zug…
Lecę samolotem… – ich fliege mit dem 

Flugzeug…
z… do… – von… nach…

3. Vor spielbeginn übt die spiellei-
tung mit der gruppe die für das spiel 

benötigten  Wendungen in beiden sprachen 
(am besten gut sichtbar auf einem Flipchart 

notiert):
ich gehe … – idę …

ich fahre mit dem Fahrrad … – jadę rowerem …
ich fahre mit dem Zug … – jadę pociągiem …

ich fliege mit dem Flugzeug … –  
Lecę samolotem …

von … nach ... – z … do …
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Variante 4

die tn müssen zum ziel ihrer tagesetappe 
eine Quizfrage lösen. erst danach gilt das ent-
sprechende Bundesland/ die woiwodschaft als 
besucht (die Bundesländer und woiwodschaften 
auf der reiseroute werden nicht gewertet). als 
Quizfragen können die Vorschläge aus dem Spiel 
aufgaben-patchwork verwendet werden  
(siehe  ). 
Für diese Variante empfiehlt es sich, (national 
gemischte) kleingruppen von 2–3 personen zu 
bilden. dabei würfelt und reist jede/-r tn für sich, 
aber die besuchten Bundesländer und woiwod-
schaften werden pro team gezählt. die teams 
können sich absprechen (auch bei der Beantwor-
tung der Quizfragen) und eine gemeinsame taktik 
entwickeln. es sollten nicht mehr als vier grup-
pen spielen. 

przed każdym etapem uczestnicy zapowiadają swo-
ją trasę w języku partnera (patrz zwroty w: przygo-
towanie). ponadto osoby zaawansowane językowo 
mogą w czasie podroży po mapogrze opisywać 
wszystkie swoje ruchy na trasie przejazdu  
(np. z… przez… i… do… / von... über... und... nach...).

wskazane jest, aby od czasu do czasu przeprowa-
dzać ocenę częściową, np. zapytać, kto odwiedził 
już więcej niż 10 województw/ landów.

gra kończy się, gdy pierwsza osoba zgłosi, że obje-
chała całą polskę i niemcy.

auf der durchreise als auch das ziel der Tages- 
etappe gewertet. 

Vor jeder ihrer Tagesetappen kündigen die Tn ihre 
route in der partnersprache an (wendungen s. Vor-
bereitung). sprachlich fortgeschrittene können 
darüber hinaus die einzelnen schritte ihrer reise 
nennen (z. B.: von ... über ... und ... nach .../ 
z … przez … i … do …).

es empfiehlt sich, ab und zu eine zwischenauswer-
tung zu machen, z. B. werden die Tn gefragt: wer 
hat schon mehr als 10 Bundesländer und/ oder 
woiwodschaften besucht?

das spiel endet, wenn die/ der erste Tn ganz 
deutschland und polen bereist hat. 

Wariant 4

Uczestnicy na końcu etapu muszą odpowiedzieć 
na pytanie quizowe. dopiero wtedy województwo 
lub land (ale nie te na trasie przejazdu) zosta-
ją uznane za odwiedzone. jako pytania quizowe 
mogą posłużyć propozycje z gry zadaniowy patch- 
work (patrz: ). 
w wariancie 4 warto tworzyć (mieszane narodo-
wo) drużyny 2-3-osobowe. każda osoba rzuca 
kostką i podróżuje za siebie, ale odwiedzane wo-
jewództwa i landy są sumowane dla całej drużyny. 
drużyny mogą się naradzać (również podczas 
odpowiedzi na pytania quizowe) i wypracowywać 
wspólną taktykę. nie powinny grać więcej niż 
cztery drużyny.

Wariant 3

w grupach liczących więcej niż 10 uczestników (do 
ok. 16) można tworzyć (mieszane narodowo) dru-
żyny dwuosobowe. każda osoba rzuca kostką i po-
dróżuje za siebie, ale odwiedzane województwa 
i landy są sumowane dla całej drużyny. wojewódz-
twa i kraje związkowe, na których stoi inna osoba, 
mogą znajdować się na trasie prowadzącej do 
celu, ale nie mogą stanowić celu podróży. drużyny 
mogą się naradzać i wypracowywać taktykę.

Variante 3

Bei gruppen mit mehr als 10 (bis ca. 16) tn 
können (national gemischte) zweierteams ge-
bildet werden. dabei würfelt und reist jede/-r 
tn für sich, aber die besuchten Bundesländer 
und woiwodschaften werden pro team gezählt. 
Bundesländer und woiwodschaften, auf denen 
eine andere person steht, dürfen auf dem weg 
zum tagesziel liegen, nicht aber das tagesziel 
sein. die teams können sich absprechen und eine 
taktik entwickeln. 

Wariant 1

tylko docelowe województwo/ docelowy kraj związ-
kowy danego etapu liczy się jako odwiedzony (ten 
wariant zalecany jest dla maks. 5 uczestników).

Wariant 2

województwa i kraje związkowe zajęte przez inną 
osobę mogą znajdować się na trasie prowadzącej 
do celu, ale nie mogą stanowić celu podróży (ten 
wariant nadaje się zwłaszcza dla większych grup 
z wieloma podróżnymi).

Variante 1

nur das ziel-Bundesland/ die ziel-woiwodschaft 
der jeweiligen tagesetappe zählt als besucht  
(diese Variante empfiehlt sich bis max. 5 tn).

Variante 2

Bundesländer und woiwodschaften, die von einer 
anderen person „belegt“ sind, dürfen auf dem weg 
zum tagesziel liegen, nicht aber das tagesziel sein 
(diese Variante empfiehlt sich besonders auch für 
größere gruppen mit vielen „reisenden“).
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labirynt labyrinth

zadaniem grupy jest znalezienie 
właściwej drogi – którą zna tylko 
animator – prowadzącej przez 
polsko-niemiecki labirynt. w tym 
celu uczestnicy wybierają jedną 
osobę, która z zasłoniętymi ocza-
mi, przy pomocy wyćwiczonych 
wcześniej w obu językach wska-
zówek, będzie poruszała się po 
mapogrze.

animator prowadzi uczestnika 
z zawiązanymi oczami na wo-
jewództwo lub kraj związkowy, 
który jest miejscem rozpoczęcia 
trasy. reszta grupy przystępuje do 
nawigowania uczestnika stoją-
cego na mapogrze. metodą prób 

die aufgabe der gruppe ist es, 
den richtigen weg – den nur die 
spielleitung kennt – durch das 
deutsch-polnische Labyrinth zu 
finden. zu diesem zweck wählen 
die Tn eine person aus ihren rei-
hen, die mit verbundenen augen, 
unter zuhilfenahme der in beiden 
sprachen erlernten richtungs-
angaben, auf der Begehkarte 
navigiert wird.

die spielleitung führt die/ den 
Tn mit verbundenen augen auf 
das Bundesland oder die woi-
wodschaft, in dem/ der die route 
beginnt. die gruppe beginnt, 
die person auf der Begehkarte 

komunikacja i współpraca  
w grupie, nauka języka, 
nauka nazw polskich  
i niemieckich jednostek 
administracyjnych

kommunikation und 
kooperation in der gruppe, 
spracherwerb, einprägen 
deutscher und polnischer 
Verwaltungseinheiten

dwunarodowabinational

opaska na oczy, wydruk mapy polsko-niemieckiej (wzór – patrz: załącznik 2), 
flamastry, flipchart

augenbinde, ein mit einer deutsch-polnischen Landkarte bedruckter zettel 
(kopiervorlage s. anhang 2), stifte, flipchart

od 12 latab 12 jahren

20-30 min20–30 min. 4-12 uczestników4–12 Tn

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

1. Przed rozpoczęciem gry 
uczestnicy ćwiczą nazwy kie-

runków w obu językach (najlepiej, jeśli 
zostaną one zapisane na flipcharcie):

w prawo –  rechts
w lewo –  links

prosto –  geradeaus 
do tyłu –  zurück

do przodu –  vorwärts 
stop! – stopp! 

2. animator zaznacza na mapie polsko-niemieckiej 
trasę, która prowadzi przez kilka województw 

i landów (z pominięciem miast na prawach 
krajów związkowych). trzyma ją w taki 

sposób, aby uczestnicy nie widzieli 
narysowanej drogi. 

1. Vor beginn des spiels üben die 
tn die richtungsangaben in beiden 

sprachen (am besten gut sichtbar auf 
einem Flipchart notiert):

rechts – w prawo
links – w lewo

geradeaus – prosto
zurück – do tyłu

vorwärts – do przodu
stopp! – stop!

2. die spielleitung markiert auf einem Zettel mit 
einer deutsch-polnischen Landkarte eine route, 

die über mehrere bundesländer (ausgenom-
men stadtstaaten) und Woiwodschaften 

führt, ohne dass die tn sie sehen.
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i błędów starają się odgadnąć trasę. nawigacja odbywa 
się w języku obcym dla osoby prowadzonej, a ta próbuje 
właściwie zinterpretować wskazówki językowe (kierunki). 
jeśli w wyniku pomyłki lub niewłaściwej nawigacji uczest-
nik wejdzie na województwo czy land nieznajdujący się na 
trasie, animator woła: „pudło!” („daneben!”), i uczestnik 
schodzi z mapogry. kolejny zawodnik (najlepiej z drugiego 
kraju) zakłada opaskę na oczy i grupa zaczyna nawigację 
od początku. jeśli uczestnik wejdzie na właściwe woje-
wództwo czy land, prowadzący woła: „Brawo!” („Bravo!”),  
i wypowiada nazwę danej jednostki administracyjnej w obu 
językach. uczestnik kontynuuje grę. dzięki właściwemu 
nawigowaniu uczestnicy odkrywają nowe odcinki prawi-
dłowej trasy, ale nie mogą jej sobie narysować ani zapisać.  
Liczy się dobra pamięć (grupowa).

po pierwszych próbach odkrycia trasy grupa może 
uzupełnić wskazówki językowe o kolejne, które uważa za 
przydatne. w tej fazie uczestnicy sami są odpowiedzialni 
za tłumaczenie. możliwe są np. zwroty takie, jak: 
trochę – ein bisschen
tak – ja
nie – nein
wolno – langsam
uwaga! – achtung!
obróć się!  – dreh dich um! 
gra kończy się w momencie, gdy grupa odgadnie właści-
wą drogę. w zależności od liczebności grupy i dostępnego 
czasu można narysować kolejne trasy i na ich postawie 
kontynuować grę.

zu navigieren und durch ausprobieren den Lösungsweg 
herauszufinden. das navigieren erfolgt in der nicht-
muttersprache der geführten person, die versucht, den 
sprachlichen anweisungen (richtungsangaben) folge 
zu leisten. Tritt sie aus Versehen oder durch falsches 
navigieren der gruppe auf ein Bundesland oder eine woi-
wodschaft außerhalb der route, ruft die spielleitung laut: 
„daneben!“ („pudło!“) und der durchgang für die erste 
person ist beendet. der/ dem nächsten Tn (möglichst mit 
anderer muttersprache) werden die augen verbunden, 
und die gruppe beginnt die navigation von vorn. ist das 
Bundesland/ die woiwodschaft, die sie/ er betritt, korrekt, 
ruft die spielleitung laut „Bravo!“ („Brawo!“) und nennt 
den namen der Verwaltungseinheit in beiden sprachen. 
der durchgang wird fortgesetzt. durch erfolgreiches 
navigieren finden die Tn immer weitere abschnitte der 
richtigen route, aber sie dürfen sie nicht aufzeichnen 
oder aufschreiben. ein gutes (gruppen-)gedächtnis zahlt 
sich aus.

nach den ersten durchgängen kann die gruppe die 
sprachlichen anweisungen um weitere ergänzen, wenn 
sie es für hilfreich hält. für die übersetzung in dieser 
phase sind die Tn selbst verantwortlich. denkbar sind 
wendungen und ausdrücke wie:
ein bisschen – trochę
ja – tak
nein – nie
langsam – wolno
achtung! – uwaga!
dreh dich um! – obróć się!
das spiel endet, wenn die gruppe den richtigen weg erra-
ten hat. je nach gruppengröße und verfügbarer zeit kön-
nen weitere runden mit neuen routen gespielt werden.

 + grę należy podsumować.  
możliwe pytania: 

 – jak się czuliście w roli osoby 
prowadzonej? czy byliście 
w stanie postępować zgodnie 
z instrukcjami w języku partne-
ra? co było trudne?

 – czy zapamiętaliście jakieś 
zwroty w języku partnera?  
czy był jakiś zwrot szczególnie 
ważny ze względów strate-
gicznych?

 – co było szczególnie istotne dla 
osiągnięcia celu?

 + das Spiel sollte unbedingt ausge-
wertet werden. mögliche Fragen:

 – wie ging es euch in der rolle 
als geführte person? habt ihr 
den anweisungen in der part-
nersprache gut folgen können? 
was war schwierig?

 – konntet ihr euch neue aus-
drücke in der partnersprache 
merken? gab es einen stra-
tegisch besonders wichtigen 
ausdruck?

 – was war besonders wichtig, 
um ans ziel zu gelangen?

wSkazÓwkihinweiS
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Quizowe potyczki länderQuiz

komunikacja i współpraca  
w grupie, przekazanie 
wiedzy o kraju sąsiada

kommunikation und 
kooperation in der 
gruppe, Vermittlung 
landeskundlicher kenntnisse 
über das nachbarland

jednonarodowa, 
dwunarodowa

mononational, 
binational

pytania quizowe w formie prezentacji powerpoint (patrz: pnwm.org/pu-
blikacje/mapogra ), laptop z zainstalowanym programem powerpoint, 
projektor multimedialny, ewentualnie ekran projekcyjny, gong (dzwonek, 
gwizdek), ewentualnie tabliczki do gry posortowane według kolorów, 
(w zamian powyższych do wariantu: wydrukowane pytania quizowe, stoper 
lub darmowa aplikacja stopera, miękka piłka do gry w zośkę lub woreczek 
z ryżem), kartki i długopisy, ewentualnie drobne nagrody

powerpoint-präsentation mit Quizfragen (s. dpjw.org/publikationen/be-
gehkarte ), Laptop mit installiertem powerpoint-programm, Beamer, 
ggf. projektionsleinwand, gong (glocke, Trillerpfeife), ggf. nach farben 
sortierte spielschilder, (für Variante stattdessen: auf zettel gedruckte  
Quizfragen, Timer oder kostenlose stoppuhr-app, footbag oder ein mit 
reis gefülltes säckchen), papier und stifte, ggf. kleine preise

od 15 latab 15 jahre

15-20 min15–20 min. 10-28 uczestników10–28 Tn

Pr
ZYgotoWanie

Vorbereitung

1. animator dopasowuje pre-
zentację PowerPoint z pytaniami 

wielokrotnego wyboru, dotyczącymi 
obu krajów (patrz: ) do liczby uczest-

ników/ drużyn i ewentualnie do specyfiki 
grupy jednonarodowej (patrz: uwagi).

2. odbywa się przygotowanie wyposa-
żenia technicznego.

1. die spielleitung passt die 
PowerPoint-Präsentation mit 

multiple-choice-Fragen zu beiden 
Ländern (siehe ) entsprechend der 
tn-Zahl/ anzahl der teams sowie ggf. 

für den einsatz bei einer mononationalen 
gruppe an (s. hinweise).

2. das technische equipment wird 
aufgebaut.

3. należy położyć 
gong (dzwonek, gwizdek) 

w wybranym miejscu.

4. jeśli realizowany jest wariant, 
należy wydrukować kartki z pyta-

niami quizowymi (z prezentacji 
PowerPoint), rozłożyć je na 
mapogrze oraz zaznaczyć 

punkt rzutu zośką.  

3. der gong (bzw. die 
glocke, trillerpfeife) wird 

im raum platziert.

4. Für die Variante druckt die 
spielleitung Zettel mit Quizfragen 

(aus PowerPoint-Präsentation) 
aus und verteilt sie auf der 
begehKarte. Zudem legt sie 

einen Wurfpunkt fest.

http://pnwm.org/publikacje/mapogra
http://pnwm.org/publikacje/mapogra
http://dpjw.org/publikationen/begehkarte
http://dpjw.org/publikationen/begehkarte


4746

POLSKO-NIEMIECKA MAPOGRA
DE

UT
SC

H-
PO

LN
ISCHE BEGEHKARTE

uczestnicy zostają podzieleni na trzy, cztery rów-
noliczne drużyny polsko-niemieckie, np. poprzez 
odliczanie lub losowanie kolorowych tabliczek do 
gry (kolor po stronie z nazwą województwa/ landu 
decyduje o przynależności do grupy). prowadzący 
wyświetla prezentację powerpoint z pytaniami 
wielokrotnego wyboru, dotyczącymi obu krajów. 
drużyny odpowiadają na zmianę: drużyna 1 
na pierwsze pytanie, drużyna 2 na drugie itd. 
w pierwszej rundzie zagadnienia dotyczą polski, 
w drugiej niemiec (lub odwrotnie) i tak dalej, na 
przemian. w każdej rundzie wszystkie drużyny 
otrzymują po jednym pytaniu. w zależności od 
liczby drużyn prowadzący musi odpowiednio 
dopasować liczbę pytań w prezentacji na kolejne 
rundy. 

prowadzący odczytuje pytanie w obu językach, 
a następnie trzy możliwe odpowiedzi. członkowie 
drużyny mają 15 sekund na wewnątrzgrupowe 
konsultacje. w prezentację wbudowany jest cza-
somierz – animator uruchamia go po odczytaniu 
ostatniego wariantu odpowiedzi w obu językach. 
jeśli drużyna nie poda odpowiedzi w ciągu 15 se-
kund, pytanie przepada. przy poprawnej odpowie-
dzi prowadzący wykrzykuje: „zgadza się!” („rich-
tig!”), po czym jeden z członków grupy wchodzi 
na mapogrę. od tego momentu już nie może 
podpowiadać innym. w przypadku niepoprawnej 
odpowiedzi prowadzący ogłasza: „niestety nie!” 
(„Leider nein!”), i jeden członek drużyny musi 
opuścić mapogrę (chyba że nikt z drużyny na niej 
nie stoi – wtedy brak konsekwencji). po zejściu 
z mapy wraca do swojej drużyny i znów w pełni 
bierze udział w grze. 

es werden drei bis vier gleich große deutsch-polni-
sche Teams gebildet z. B. durch einfaches abzäh-
len oder auslosen der spielschilder (gruppenbil-
dung entsprechend der farben der Bundesländer 
und woiwodschaften). die spielleitung startet die 
powerpoint-präsentation mit multiple-choice-
fragen zu beiden Ländern. die Teams antworten 
nacheinander: Team 1 auf die erste frage, Team 2 
auf die zweite frage usw. in der ersten runde 
handelt es sich um fragen zu deutschland, in der 
zweiten runde um fragen zu polen (oder umge-
kehrt), und so geht es abwechselnd weiter. pro 
runde kommt jedes Team einmal an die reihe.  
je nach anzahl der Teams muss die spielleitung 
die anzahl der fragen für die einzelnen runden in 
der präsentation anpassen.

die spielleitung liest die frage in beiden sprachen 
vor, gefolgt von drei möglichen antworten. die 
Teammitglieder haben 15 sekunden, sich unter-
einander zu beraten. ein Timer ist in der präsen-
tation eingebaut und wird durch die spielleitung 
gestartet, nachdem die letzte mögliche antwort 
in beiden sprachen vorgelesen wurde. wenn das 
Team innerhalb von 15 sekunden keine antwort 
gibt, wird die frage nicht gewertet. Bei korrekter 
antwort ruft die spielleitung „richtig!“ („zgadza 
się!“) und ein mitglied des Teams positioniert sich 
auf der Begehkarte. die/ der Tn darf ab diesem 
zeitpunkt nicht mehr an den Beratungen ihres/ 
seines Teams teilnehmen. ist die antwort falsch, 
verkündet die spielleitung „Leider nein!“ („niestety 
nie!“), und ein mitglied des entsprechenden Teams 
muss die Begehkarte wieder verlassen (wenn sich 
dort niemand aus dem Team befindet, bleibt die 

WariantVariante

jeśli prowadzący nie mają możliwości 
skorzystania z projektora multimedialnego, 
proponujemy wydrukować kartki z pytaniami 
i rozłożyć je na mapogrze (po dwa pytania na 
województwo/ land) tekstem do dołu. 

po północnej lub południowej stronie 
mapogry zostaje wyznaczony punkt rzutu 
zośką lub woreczkiem z ryżem. odległość 
powinna gwarantować pewną skalę trudno-
ści – proponujemy 3-5 metrów od mapy (lub 
więcej) w zależności od możliwości grupy 
i rozmiarów pomieszczenia. przedstawiciele 
poszczególnych drużyn rzucają zośką na 
mapogrę i losują jedno pytanie z pola woje-
wództwa lub landu, na które upadła zośka. 

drużyna odczytuje pytanie oraz możliwe 
odpowiedzi w obu językach i ma 15 sekund 
na zastanowienie się. do odmierzania czasu 
może posłużyć stoper lub darmowa aplika-
cja stopera. jeśli drużyna wskaże poprawną 
odpowiedź, otrzymuje punkt. jeśli nie poda 
odpowiedzi w ciągu 15 sekund, pytanie prze-
pada. przy poprawnej odpowiedzi prowa-
dzący wykrzykuje: „zgadza się!” („richtig!”), 
po czym jeden z członków grupy wchodzi na 
mapogrę i od tego momentu już nie może 
podpowiadać innym. w przypadku niepo-
prawnej odpowiedzi, prowadzący podaje 

wenn die Spielleitung keine möglichkeit hat, 
einen Beamer einzusetzen, können die Fra-
gen (jeweils zwei pro Bundesland und woi-
wodschaft) auf zettel gedruckt und verdeckt 
auf der Begehkarte ausgelegt werden.

auf der nord- oder Südseite der Begehkarte 
wird ein wurfpunkt festgelegt, von dem aus 
die tn ein Footbag (oder ein mit reis ge-
fülltes Säckchen) auf die karte werfen. die 
entfernung sollte so gewählt sein, dass ein 
gewisser Schwierigkeitsgrad besteht, eine 
bestimmte Stelle auf der karte zu treffen. 
wir empfehlen 3–5 meter (ggf. auch mehr), 
abhängig von den Fertigkeiten der tn und 
der raumgröße. ein/-e tn pro team wirft 
den Footbag auf die Begehkarte und zieht 
eine Frage vom Feld des Bundeslandes/ der 
woiwodschaft, auf dem/ der der Footbag 
landet. 

das team liest die Frage und die möglichen 
antworten in beiden Sprachen vor und hat 
dann 15 Sekunden zeit zu überlegen. ein 
timer oder eine Stoppuhr-app dient als 
zeitmesser. Bei richtiger antwort erhält das 
team einen punkt. wenn das team inner-
halb von 15 Sekunden keine antwort gibt, 
wird die Frage nicht gewertet. Bei korrek-
ter antwort ruft die Spielleitung „richtig!“ 
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pytanie może przejąć jedna z pozostałych drużyn 
znająca odpowiedź, na zasadzie: kto pierwszy, ten 
lepszy. w tym celu po werdykcie prowadzącego 
„niestety nie!” („Leider nein!”), „gońcy” z zainte-
resowanych drużyn podbiegają do ustawionego 
w widocznym miejscu gongu (dzwonka, gwizdka). 
pytanie przejmuje zespół „gońca”, któremu jako 
pierwszemu uda się uderzyć w gong. jeśli drużyna 
ta odpowie na przechwycone pytanie poprawnie, 
wprowadza swojego uczestnika na mapogrę; jeśli 
niepoprawnie – jeden z jej członków opuszcza ją, 
a prowadzący podaje właściwą odpowiedź.

gra dobiega końca, kiedy:
a) pierwsza drużyna w całości wejdzie na mapę 

(z ogłoszeniem zwycięzcy należy poczekać do 
zakończenia danej rundy, aby każda grupa miała 
jednakową liczbę pytań i równe szanse);

B) wyczerpie się pula pytań;
c) upłynie czas przeznaczony na grę.

wygrywa drużyna, która najszybciej, tj. w czasie 
najmniejszej liczby rund, w całości wejdzie na mapę 
(zakończenie a) lub która w momencie zakończenia 
będzie miała więcej swoich ludzi na mapie (zakoń-
czenie B i c).

prowadzący ogłasza werdykt. Quizowe potyczki 
mogą się zakończyć remisem lub wygraną jednej 
z drużyn. warto pomyśleć o drobnej nagrodzie  
dla zwycięzców.

falsche antwort folgenlos). die/ der Tn kehrt zu  
ihrem/ seinem Team zurück und beteiligt sich  
wieder aktiv am spielgeschehen.

die frage kann, wenn die antwort bekannt ist, von 
einem der anderen Teams übernommen werden. 
dabei gilt: „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. um 
erster zu sein, schicken die an der übernahme der 
frage interessierten Teams nach dem negativen 
Verdikt der spielleitung („Leider nein!“ bzw.  
„niestety nie!“) einen „Läufer“ los, der zu dem 
sichtbar im raum platzierten gong (glocke, Tril-
lerpfeife) rennt. das Team, dessen „Läufer“ es als 
erstem gelingt, den gong zu schlagen, „erjagt“ die 
frage. ist die antwort richtig, darf ein Teammitglied 
auf die Begehkarte wechseln. andernfalls verlässt 
ein mitglied des Teams die karte, und die spiellei-
tung verkündet die richtige antwort.

das spiel ist zu ende, wenn:
a) ein Team vollzählig auf der Begehkarte steht 

(die Bekanntgabe des siegers erfolgt allerdings 
erst am ende der runde, damit jedes Team 
gleich viele fragen und gleiche chancen hat);

B) der fragenpool erschöpft ist;
c) die für das spiel vorgesehene zeit zu ende ist.

es gewinnt das Team, das am schnellsten  
(in ganzen runden gerechnet) vollzählig auf der 
Begehkarte steht (spielende a) oder die meisten 
Teammitglieder auf der Begehkarte hat  
(spielende B oder c).

das ergebnis wird von der spielleitung verkündet. 
das Länderquiz kann unentschieden oder mit dem 
sieg eines Teams enden. die gewinner können mit 
einem kleinen preis bedacht werden.

rozwiązanie. wylosowane kartki są odkłada-
ne na bok. 

może się zdarzyć, że zośka upadnie na puste 
pole województwa/ landu, tj. takie, na któ-
rym nie ma już pytań. dla drużyny oznacza to 
brak punktu. podobnie, jeśli osoba rzucająca 
nie trafi w mapogrę.

wygrywa drużyna, która jako pierwsza uzy-
ska np. 5 punktów albo która ma najwięcej 
punktów w momencie wyczerpania się pytań.

(„zgadza się!“) und ein mitglied des teams 
positioniert sich auf der Begehkarte. die/ 
der tn darf ab diesem zeitpunkt nicht mehr 
an den Beratungen ihres/ seines teams teil-
nehmen. ist die antwort falsch, verkündet 
die Spielleitung die richtige antwort. die ge-
zogenen Fragezettel werden beiseitegelegt. 

landet der Footbag bei dem wurf eines 
teams auf einem Bundesland oder einer 
woiwodschaft, zu dem/ der es keine Quiz-
fragen mehr gibt, geht das team in dieser 
runde leer aus. auch wenn der Footbag 
außerhalb der Begehkarte landet, muss das 
team in dieser runde aussetzen.

es gewinnt das team, das als erstes z. B. 
5 punkte errungen hat oder die meisten 
punkte auf sich vereinen kann, wenn keine 
Fragezettel mehr auf der Begehkarte liegen.

 + Bei den Fragen in der powerpoint-prä-
sentation handelt es sich um Vorschlä-
ge. es bietet sich an, eigene Quizfragen 
entsprechend der tn-interessen und/ 
oder des austauschthemas zu formu-
lieren.

 + Beide Spielvarianten eignen sich auch 
für mononationale gruppen. in diesem 
Fall beantwortet eine deutsche gruppe 
die Fragen zu polen und eine polnische 
gruppe die deutschland betreffenden 
Fragen. die präsentation bzw. Frage- 
zettel müssen dann entsprechend 
angepasst werden.

 + pytania zawarte w prezentacji power-
point są propozycjami. animatorów 
zachęcamy do samodzielnego opraco-
wania pytań quizowych pod kątem zain-
teresowań grupy lub tematu spotkania/ 
zajęć.

 + zarówno wersję podstawową, jak 
i wariant można przeprowadzić w gru-
pach jednonarodowych. w tym wypadku 
grupa z polski odpowiada wyłącznie 
na pytania dotyczące niemiec, a grupa 
z niemiec na te dotyczące polski. pod 
tym kątem należy dopasować prezenta-
cję lub kartki z pytaniami.

UwagihinweiSe
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współpraca w grupie, 
przekazanie wiedzy  
o kraju sąsiada

kooperation in der 
gruppe, Vermittlung 
landeskundlicher 
kenntnisse über das 
nachbarland

jednonarodowa, 
dwunarodowa

mononational,  
binational

32 koperty, kartki a4 w dwóch kolorach, flipchart, karty moderacyjne lub inne, flamastry, niewielki 
pojemnik na losy, nieduże pudełko, stoper lub darmowa aplikacja stopera, tabliczki do gry (patrz: 
zestaw mapogry), po dwa egzemplarze pytań quizowych nt. województw i landów oraz zadań 
sprawnościowych i językowych (patrz: pnwm.org/publikacje/mapogra ), a także dodatkowe 
materiały zgodnie z opisem ww. zadań 

32 umschläge, a4-papier in zwei farben, flipchart, moderationskärtchen o. ä., stifte, kleines 
Behältnis als Lostopf, kleiner karton, Timer oder eine kostenlose stoppuhr-app, spielschilder (im 
spielset Begehkarte enthalten), ausdrucke der Quizfragen zu den Bundesländern und woiwodschaf-
ten sowie der geschicklichkeits- und sprachaufgaben (s. dpjw.org/publikationen/begehkarte ) in 
je zwei exemplaren, zusätzlich benötigte materialien entsprechend der aufgabenbeschreibung

od 12 latab 12 jahren

25-35 min 
(dwie drużyny), 
50-60 min 
(cztery drużyny)

25–35 min. 
(zwei Teams) 
bzw. 50–60 min. 
(vier Teams)

8-32 uczestników8–32 Tn

PrZYgotoWanie

Vo
rbereitung

1. animator drukuje w dwóch 
egzemplarzach zadania spraw-

nościowe i językowe oraz – najlepiej na 
papierze innego koloru – wybrane pytania 

quizowe (po jednym dla danego województwa/ 
landu). następnie rozcina jeden zestaw na pojedyn-
cze karteczki z jednym zadaniem lub pytaniem. do 

każdej z 32 kopert wkłada po karteczce z obu rodzajów 
oraz opisuje koperty nazwą województwa lub landu, 

którego dotyczy znajdujący się w środku quiz. na 
koniec rozkłada koperty na mapogrze, przyporząd-

kowując je do odpowiednich pól (np. koperta za-
wierająca pytanie dotyczące saksonii trafia na 

pole „sachsen”). drugi egzemplarz zadań 
i pytań quizowych pozostaje do wglądu 

u animatora.

1. die spielleitung druckt die 
geschicklichkeits- und sprachaufga-

ben sowie – möglichst auf andersfarbiges 
Papier – ausgewählte Quizfragen (eine Frage 

pro bundesland/ Woiwodschaft) zweimal aus und 
zerschneidet ein exemplar der bögen zu Kärtchen mit 
je einer aufgabe bzw. Quizfrage. in jeden der 32 um-

schläge legt sie je eine aufgabe und eine Quizfrage und 
vermerkt auf dem umschlag das bundesland/ die Woi-
wodschaft, auf das/ die sich die Quizfrage bezieht. die 
umschläge werden den bundesländern und Woiwod-

schaften auf der begehKarte zugeordnet und entspre-
chend verteilt (z. b. wird der umschlag mit der auf-
gabe/ Frage zur Woiwodschaft Lebus auf das Feld 

„Lubuskie“ gelegt). das zweite exemplar der 
aufgaben und Quizfragen verbleibt als 

Übersicht bei der spielleitung.

zadaniowy patchworkaufgaben-patchwork

http://pnwm.org/publikacje/mapogra
http://dpjw.org/publikationen/begehkarte
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3. tabliczki z nazwami 
„bydgoszcz/ bromberg” 
i „gorzów Wielkopolski/ 

Landsberg a. d. Warthe” są 
zbędne w grze i należy je odłożyć 

na bok.

4. tabliczki do gry należy 
pomieszać i włożyć do pudełka 

tak, aby nie było widać nazw 
województw i landów.

3. die beiden 
spielschilder mit den 

städtenamen „bydgoszcz/ 
bromberg“ und „gorzów 

Wielkopolski / Landsberg a. d. 
Warthe“ werden nicht benötigt und 

beiseitegelegt.

4. die spielschilder werden gut 
gemischt und mit den namen 

der bundesländer und 
Woiwodschaften nach unten 

in den Karton gelegt.

powstają dwie lub cztery polsko-niemieckie 
drużyny o równej liczbie uczestników, nieprze-
kraczającej 8 osób. zadaniowy patchwork opiera 
się na rywalizacji drużyn – zwycięży ta, której 
członkowie wykażą się lepszą sprawnością 
fizyczną lub językową oraz wiedzą o obu krajach, 
a tym samym zdobędzie większą liczbę punktów.

na początek każda drużyna wymyśla dla siebie 
nazwę i przedstawia ją konkurentom. wszystkie 
nazwy zostają zapisane na osobnych karteczkach 
i wrzucone do niewielkiego pojemnika. 

rozpoczyna się pierwsza runda. drużyny po kolei 
losują po jednej kopercie leżącej na mapogrze. 

w tym celu dowolny członek drużyny wyciąga 
jedną tabliczkę z pudełka. widniejąca na niej 
nazwa województwa lub landu wskazuje na pole, 
z którego drużyna pobiera kopertę, a następnie 
przekazuje ją bez otwierania animatorowi. Ten 
odczytuje instrukcję zadania sprawnościowego 
lub językowego w obu językach (lub przy pomocy 
pośrednika językowego) dla pierwszej drużyny. 
po realizacji zadania animator przedstawia jej 
pytanie quizowe z drugiej kartki znajdującej się 
w kopercie. następnie przychodzi kolej na zada-
nie i pytanie quizowe dla rywalizującej drużyny. 
wykonywanie zadań oraz odpowiadanie na pyta-
nia przebiega zgodnie z następującymi regułami 
i punktacją.

es werden zwei oder vier gleich große deutsch-
polnische Teams mit max. 8 Tn gebildet. auf-
gaben-patchwork ist ein Teamwettbewerb: es 
gewinnt das Team, dessen mitglieder körperlich 
und/ oder sprachlich sowie in landeskundlichen 
fragen zu beiden Ländern am fittesten sind und 
so die meisten punkte erringen.

zu Beginn einigt sich jedes Team auf einen Team-
namen und stellt sich damit seinen gegenspie-
lern vor. alle namen werden auf separate kärt-
chen geschrieben und kommen in den Lostopf. 

die erste spielrunde beginnt. die Teams losen 
nacheinander jeweils einen auf der Begehkarte 
liegenden umschlag aus. hierzu zieht ein 
mitglied des beginnenden Teams ein spiel-

schild aus dem karton. der darauf befindliche 
name eines Bundeslandes oder einer woi-
wodschaft verweist auf das feld, von dem das 
Team einen umschlag wählt und ihn ungeöff-
net der spielleitung übergibt. diese verliest in 
beiden sprachen (ggf. unterstützt durch einen 
sprachmittler/ eine sprachmittlerin) zunächst 
die geschicklichkeits- oder sprachaufgabe für 
das beginnende Team. nach ausführung bzw. 
Lösung der aufgabe verfährt sie in gleicher 
weise mit der Quizfrage auf dem zweiten im 
umschlag befindlichen kärtchen. dann folgen 
aufgabe und Quizfrage für das konkurrierende 
Team. die ausführung der aufgaben und die 
Beantwortung der Quizfragen erfolgt entspre-
chend der im folgenden beschriebenen regeln 
und wertungen.

2. die spielleitung 
bereitet alle 

für die Lösung der 
geschicklichkeits- und 

sprachaufgaben notwendigen 
materialien vor. Während 

des spiels sollten sie 
bereitliegen.

2. animator 
przygotowuje 

wszystkie materiały 
konieczne do realizacji 

zadań sprawnościowych 
i językowych – w czasie 

gry muszą być pod 
ręką.
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alle vorgeschlagenen 32 geschicklichkeits- und 
sprachaufgaben (siehe ) zielen auf den wettbe-
werb zweier Teams ab. Bevor die spielleitung die 
aufgabe verliest, muss das beginnende Team jedoch 
seine gegenspieler (eines der drei anderen Teams) 
für diese spielrunde kennen. zu Beginn jeder runde 
werden deshalb mithilfe der vorbereiteten kärtchen 
mit den Teamnamen die wettbewerbspaare ausge-
lost. damit jedes Team gleiche chancen hat, erfolgt 
die auslosung in folgender weise: 

 – in der ersten runde lost Team 1 das bei aus-
führung seiner aufgabe mit ihm konkurrierende 
Team aus (zieht es den eigenen Teamnamen 
aus dem Lostopf, wird die ziehung wiederholt). 
Bei der ausführung der aufgabe des konkurrie-
renden Teams in dieser runde ist dann umge-
kehrt Team 1 der gegenspieler. die verbleiben-
den beiden Teams bilden in der ersten runde 
automatisch das zweite wettbewerbspaar.

 – in der zweiten runde beginnt Team 2 und lost 
als erstes den namen des mit ihm bei ausfüh-
rung seiner aufgabe konkurrierenden Teams 
aus. Bei der ausführung der aufgabe des kon-
kurrierenden Teams ist dann umgekehrt Team 2 
der gegenspieler. die verbleibenden beiden 
Teams bilden das zweite wettbewerbspaar.

 – in der dritten runde beginnt Team 3. der weite-
re ablauf ist wie in den runden zuvor.

 – in der vierten runde beginnt Team 4, in der 
fünften wieder Team 1 usw.

 – gibt es nur zwei Teams, treten sie automatisch 
immer bei allen aufgaben gegeneinander an. 
die auslosung der wettbewerbspaare entfällt.

prZykład ZadanIa 

test Płuc 

zadanie dla  

w ciągu 30 sekund nadmuchaj balon 
najbardziej, jak potrafisz. Twój zespół wygra, 
jeśli wasz balon będzie miał większy obwód 
niż balon drugiej drużyny. pęknięcie balona 
oznacza dyskwalifikację w tej rywalizacji. 
startujecie na sygnał!

obie drużyny startują jednocześnie.

dwa balony, stoper lub aplikacja 
stopera, centymetr krawiecki

animator przekazuje drużynom po 
jednym balonie, odmierza czas, 
mierzy obwód napompowanych 
balonów i ogłasza wynik.

beIspIelaufGabe

Lungentest

aufgabe für  

Blase den Luftballon innerhalb von 30 
sekunden so weit wie möglich auf. dein 
Team gewinnt, wenn euer Luftballon einen 
größeren umfang hat als der des anderen 
Teams. zerplatzt der Luftballon, geht dein 
Team bei dieser wertung leer aus. Beim 
startsignal geht es los!  

Beide Teams starten gleichzeitig.

zwei Luftballons, Timer oder 
stoppuhr-app, maßband 

die spielleitung übergibt an jedes 
Team einen Luftballon, stoppt die 
zeit, misst den umfang der 
aufgeblasenen Luftballons und 
verkündet das ergebnis. 

wszystkie zaproponowane 32 zadania spraw-
nościowe i językowe (patrz: ) opierają się na 
rywalizacji dwóch drużyn. zanim animator od-
czyta z kartki instrukcję zadania, drużyna musi 
poznać swojego rywala w danej rundzie – będzie 
nim jeden z trzech pozostałych zespołów. dlatego 
na początku każdej rundy odbywa się losowanie 
konkurentów za pomocą przygotowanych wcze-
śniej karteczek z nazwami drużyn. aby zapewnić 
drużynom równe szanse udziału w rywalizacji, 
losowanie przebiega w następujący sposób:

 – w pierwszej rundzie drużyna 1 losuje konkuren-
ta do swojego zadania (jeśli wyciągnie karteczkę 
z własną nazwą, ponawia losowanie). drużyna 1 
będzie, vice versa, konkurentem w zadaniu 
swojego rywala w tej rundzie. dwa pozostałe ze-
społy automatycznie będą konkurować ze sobą 
w pierwszej rundzie.

 – drugą rundę rozpoczyna drużyna 2 i to ona lo-
suje sobie konkurenta do zadania. automatycz-
nie stanie się rywalem w jego zadaniu. pozosta-
łe dwa zespoły będą rywalizować ze sobą.

 – Trzecią rundę rozpoczyna drużyna 3 – dalszy 
przebieg rundy jak powyżej.

 – czwartą rundę rozpoczyna drużyna 4, piątą – 
ponownie drużyna 1 itd. 

 – jeśli w grze biorą udział tylko dwa zespoły, 
automatycznie konkurują ze sobą we wszystkich 
zadaniach, tzn. że losowania stają się zbędne.

geschicKLichKeits- und  
sPrachauFgaben – regeLn und Wertung

Zadania sPraWnościoWe i jęZYKoWe – 
regułY i PunKtacja
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po realizacji zadania sprawnościowego lub języko-
wego animator odczytuje treść pytania quizowego 
i przekazuje kartkę z pytaniem drużynie, aby miała 
przed sobą wszystkie warianty odpowiedzi. druży-
na ma 15 sekund na naradę oraz podanie odpowie-
dzi (uruchamiamy stoper lub aplikację stopera!). 
jeśli w tym czasie nie padnie odpowiedź, pytanie 
przepada i grupa nie uzyskuje punktu. nie uzyskuje 
go również w wypadku złej odpowiedzi. poprawna 
odpowiedź premiowana jest dwoma punktami. 
członkowie drużyny mają tylko jedno podejście 
do odpowiedzi. jeśli nie są jej pewni i nie chcą 
strzelać (ryzykując brak punktu), mogą w czasie 
przeznaczonym na odpowiedź zdecydować się na 
„telefon do przyjaciela”, tj. pomoc innego zespołu, 
który sygnalizuje znajomość odpowiedzi. w tym 
celu wybrana osoba z drużyny wykonuje gest te-
lefonowania i ogłasza: „dzwonię do…” („ich rufe… 
an”), a następnie podaje nazwę zespołu-przyja-

nach ausführung der geschicklichkeits- oder 
sprachaufgabe verliest die spielleitung die Quizfra-
ge und übergibt das kärtchen mit der frage dem 
Team, damit es alle antwortvarianten vorliegen hat. 
das Team hat 15 sekunden zeit, sich zu beraten und 
eine antwort zu geben (Timer oder stoppuhr-app 
starten!). Bleibt die frage unbeantwortet, wird sie 
nicht gewertet, und das Team erhält keinen punkt. 
ebenso ist es bei einer falschen antwort. eine 
richtige antwort wird mit zwei punkten belohnt. die 
Teams haben nur einen antwortversuch. wenn sie 
unsicher sind und nicht raten wollen (und damit 
einen punktverlust riskieren), können sie sich für 
den „Telefonjoker“ entscheiden, d. h. sie rufen ein 
anderes Team zu hilfe, das signalisiert, die antwort 
zu kennen. zu diesem zweck deutet ein mitglied des 
ratenden Teams pantomimisch einen Telefonanruf 
an und wendet sich mit den worten „ich rufe ... 
an“ („dzwonię do ...“) an das helferteam, indem es 

prZykładoWe pytanIe

Woj. doLnośLąsKie
góry izerskie to pasmo górskie w sudetach, 
na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. 
z czego słyną? 
a) z ostrych serpentyn górskich
b) z tras dla biegaczy narciarskich
c) z populacji kozic górskich

beIspIelfraGe

niederschLesien
das isergebirge ist ein höhenzug in 
den sudeten an der deutsch-polnisch-
tschechischen grenze. wofür ist es 
bekannt?
a) für scharfen serpentinen  
b) für skilanglaufstrecken 
c) für seine gämsenpopulation

QuiZFragen – regeLn und Wertung PYtania QuiZoWe – regułY i PunKtacja

einige aufgaben erfordern die mitwirkung des 
gesamten Teams, andere wiederum werden indi-
viduell ausgeführt, d. h. die Teams wählen jeweils 
eine Vertreterin/ einen Vertreter, die/ den sie nach 
kräften anfeuern. in den folgerunden wechseln 
die Teamvertreter/-innen. ob es sich um gruppen-
aufgaben oder individuell auszuführende aufgaben 
handelt, erfahren die Teams aus den aufgabenbe-
schreibungen.

das Team, das die spielrunde gewinnt, erhält zwei 
punkte, das andere Team geht leer aus. Bei einem 
unentschieden erhalten beide Teams jeweils einen 
punkt. die spielleitung notiert das ergebnis auf 
dem flipchart.

niektóre z zadań wymagają zaangażowania całej 
drużyny, inne mają charakter indywidualny, tj. do 
ich wykonania zespół oddelegowuje jedną osobę, 
a pozostali ją dopingują z całych sił. w kolejnych 
rundach indywidualni zawodnicy powinni się 
zmieniać. o tym, czy chodzi o zadanie grupowe, 
czy indywidualne, drużyny dowiadują się z opisu 
wylosowanego zadania.

drużyna, która wygra rywalizację w danej run-
dzie, premiowana jest dwoma punktami, drużyna 
przegrana pozostaje bez punktu. w przypadku 
remisu oba zespoły otrzymują po jednym punkcie. 
animator notuje wyniki na flipcharcie.
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 + eine Spielrunde mit zwei teams dauert 
(abhängig von der art der ausgelosten 
geschicklichkeits- oder Sprachaufgabe) 
etwa 6–8 minuten, mit vier teams ist von 
12–16 minuten pro runde auszugehen.

 + die Spieldauer kann verkürzt werden, 
indem die Umschläge entweder nur eine 
geschicklichkeits- und Sprachaufgabe 
oder eine Quizfrage enthalten.

hinweiSe

 + na realizację jednej rundy przy udziale 
dwóch drużyn potrzeba (w zależności  
od specyfiki wylosowanego zadania)  
ok. 6-8 minut, przy czterech drużynach 
ok. 12-16 minut.

 + w celu skrócenia czasu gry można umie-
ścić w kopercie wyłącznie jedną kartecz-
kę: z zadaniem lub z quizem. 

wSkazÓwki

dessen Teamnamen nennt. ist die antwort korrekt, 
erhalten beide Teams je einen punkt. für eine 
falsche antwort gibt es null punkte. die spielleitung 
notiert das ergebnis auf dem flipchart.

Wichtig: die vorgeschlagenen Quizfragen sind lo-
cker mit bestimmten Bundesländern/ woiwodschaf-
ten verknüpft. ihr ziel ist jedoch nicht die abfrage 
von wissen. die fragen sollen den jugendlichen vor 
allem für sie interessante informationen vermitteln 
und ihnen ermöglichen, das andere Land auf un-
terhaltsame weise kennenzulernen. neben „ernst-
haften“ fragen gibt es auch solche, die „mit einem 
augenzwinkern“ zu betrachten sind. wir möchten 
sie zudem ermutigen, eigene Quizfragen entspre-
chend der Tn-interessen und/ oder des austausch- 
themas zu formulieren.

das spiel endet:
a) nach vier oder acht runden (bei zwei Teams);
B) nach vier runden (bei vier Teams).

nur bei dieser anzahl von spielrunden haben alle 
Teams gleiche chancen auf punktgewinn. nach 
auswertung der punkte gibt die spielleitung das 
gewinnerteam bekannt.

ciela. w przypadku poprawnej odpowiedzi obie 
grupy otrzymują po jednym punkcie. zła odpowiedź 
oznacza brak punktu. animator notuje wyniki na 
flipcharcie.

uwaga: zaproponowane przez nas pytania wie-
lokrotnego wyboru są w luźny sposób związa-
ne z poszczególnymi województwami i krajami 
związkowymi. ich celem nie jest jednak odpytywa-
nie z wiedzy – chcemy, aby młodzież zaczerpnęła 
z nich atrakcyjne informacje i w konwencji zabawy 
lepiej poznała drugi kraj. obok pytań na serio nie 
zabrakło też tych z przymrużeniem oka. dodatkowo 
zachęcamy do opracowywania autorskich quizów, 
dopasowanych do zainteresowań grupy i/ lub te-
matu wymiany.

gra kończy się:
a) po czterech lub ośmiu rundach (przy dwóch 

drużynach);
B) po czterech rundach (przy czterech druży-

nach). 

Tylko przy takiej liczbie rund wszystkie drużyny 
będą miały równe szanse na zdobycie punktów. 
animator podsumowuje punktację i ogłasza  
zwycięską drużynę.
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pogranicznicygrenzgänger

uczestnicy ustawiają się na mapogrze 
po obu stronach odry i nysy
łużyckiej zgodnie ze swoją przyna-
leżnością narodową. granicę wytycza 
lina napięta na określonej wysokości. 
zadaniem uczestników jest przejść na 
drugą stronę nad liną, nie dotykając jej. 
uczestnicy mogą i powinni wzajemnie 
się wspierać. używanie jakichkolwiek 
przedmiotów jest niedozwolone. je-
żeli jedna z osób dotknie liny, wszyscy 
uczestnicy muszą zawrócić. 

na koniec polscy uczestnicy powin-
ni znaleźć się na niemieckiej części, 
a niemieccy na polskiej części mapo-
gry. zadaniem całej grupy jest znale-
zienie sposobu, aby wszyscy uczestnicy 

die Tn stehen auf der Begehkarte ent-
sprechend ihrer nationalen zugehörig-
keit beidseits von oder und Lausitzer 
neiße. ein auf einer bestimmten höhe 
gespanntes seil markiert symbolisch 
die grenze. aufgabe der Tn ist es, sie 
(oberhalb) zu überqueren, ohne das 
seil zu berühren. die Tn dürfen und 
sollen sich gegenseitig unterstützen. 
weitere hilfsmittel sind jedoch nicht 
erlaubt. Berührt eine person das 
seil, müssen alle Tn zurück auf ihre 
ursprüngliche seite.

am ende sollen sich die Tn aus 
deutschland auf der polnischen seite 
und die Tn aus polen auf der deut-
schen seite der Begehkarte befinden. 

współpraca w grupie
kooperation in der 
gruppe 

dwunarodowabinational

lina (3-4 metry długości), dwa stoły lub krzesła do przymocowania liny,  
4 opaski na oczy

seil (3–4 m lang), zwei Tische oder stühle zur Befestigung des seils,  
4 augenbinden

od 12 latab 12 jahren

od 45 min  
(lub dłużej)

45 min. 
(oder länger) od 8 uczestnikówab 8 Tn 

PrZYgotoWanie

Vo
rbereitung

Lina zostaje umocowana nad mapogrą 
wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 

np. między dwoma stołami/ krzesłami 
lub napięta między dwiema osobami na 

wysokości zgodnej z wybranym stopniem 
trudności (patrz: strona 63). 

das seil wird auf höhe der deutsch-
polnischen grenze auf der begehkarte 

zwischen zwei tischen/ stühlen o. ä. 
gespannt oder durch zwei Personen gehal-

ten. die spannhöhe des seils entspricht 
der gewählten schwierigkeitsstufe des 

spiels (s. seite 62).
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mogli przekroczyć granicę w jednym lub w drugim 
kierunku. w tym ćwiczeniu grupa musi polegać wy-
łącznie na sobie. nie ma do pomocy ani tłumaczy, ani 
liderów zewnętrznych.

w przypadku trudności z wykonaniem zadania 
(działanie przedłuża się, grupa nie generuje pomy-
słów, brakuje zaangażowania) to uczestnicy decydują 
o ewentualnym poddaniu się. w każdym razie anima-
torzy nie powinni tej decyzji ułatwiać.

na zakończenie ćwiczenie powinno zostać omówione 
z uczestnikami pod kątem współpracy i komunikacji 
w grupie polsko-niemieckiej. możliwe pytania do 
podsumowania:

 – jak działała komunikacja w grupie? co się uda-
ło, a gdzie ewentualnie zostały popełnione błędy? 
z czego wynikały?

 – czy łatwiej byłoby wykonać zadanie w grupie 
jednonarodowej?

 – czy byliście zespołem?

 – czy rozumiałaś/ rozumiałeś swoją rolę?  
jak się w niej czułaś/ czułeś? 

aufgabe der gruppe ist es, möglichkeiten zu finden, 
wie alle Tn die grenze in die eine oder andere rich-
tung überqueren können. dabei ist die gruppe auf 
sich allein gestellt. sprachmittlung oder anweisun-
gen von außen sind nicht vorgesehen.

Treten schwierigkeiten auf (die ausführung der auf-
gabe zieht sich in die Länge, die gruppe entwickelt 
keine ideen, es fehlt an engagement), können sich 
die Tn ggf. entscheiden „aufzugeben“. die spiellei-
tung sollte diese entscheidung jedoch keinesfalls 
befördern.

zum abschluss sollte eine auswertung zur koopera-
tion und kommunikation in der deutsch-polnischen 
gruppe erfolgen. mögliche fragen:

 – wie hat die kommunikation in der gruppe 
funktioniert? was hat geklappt und wo wurden 
möglicherweise fehler gemacht? was waren die 
ursachen?

 – wäre es einfacher gewesen, die aufgabe in einer 
mononationalen gruppe auszuführen?

 – wart ihr ein Team?

 – hast du verstanden, was deine rolle war?  
wie hast du dich damit gefühlt?

trZy stopnIe trudnoścI 

wybór należy do animatorów i zależy od 
ich oceny możliwości grupy:
1. Lina jest poniżej wysokości bioder 

uczestników, biorąc pod uwagę ich 
średni wzrost.

2. Lina rozpięta jest co najmniej na 
wysokości bioder uczestników, biorąc 
pod uwagę ich średni wzrost. poje-
dynczej osobie będzie trudno poko-
nać tę wysokość bez pomocy innych 
(bez dotknięcia liny).

3. Lina rozpięta jest co najmniej na 
wysokości bioder uczestników, biorąc 
pod uwagę ich średni wzrost. poje-
dynczej osobie będzie trudno pokonać 
tę wysokość bez pomocy innych (bez 
dotknięcia liny).
dwóm osobom z każdej grupy zostają 
zawiązane oczy. animator wybiera te 
osoby, które są ważne dla swoich ze-
społów z uwagi na swoje umiejętności 
i zdolności (siłę, sprawność fizyczną, 
kompetencje liderskie, kompeten-
cje komunikacyjne itp.). pozostałym 
uczestnikom zwraca uwagę, że każdy 
z nich jest współodpowiedzialny za 
bezpieczeństwo osób z zawiązanymi 
oczami oraz że powinni wykorzystać 
kompetencje tych osób.

dreI schWIerIGkeItsstufen 

die auswahl liegt bei der spielleitung, 
abhängig davon, wie sie die gruppe 
einschätzt.
1. das seil ist unterhalb der durch-

schnittlichen hüfthöhe der Tn 
gespannt.

2. das seil ist mindestens auf durch-
schnittlicher hüfthöhe der Tn 
gespannt, sodass es ihnen ohne die 
hilfe der anderen schwerfällt, auf die 
andere seite zu gelangen (ohne das 
seil zu berühren).

3. das seil ist mindestens auf durch- 
schnittlicher hüfthöhe der Tn ge-
spannt, sodass es ihnen ohne die 
hilfe der anderen schwerfällt, auf die 
andere seite zu gelangen (ohne das 
seil zu berühren).
je zwei personen aus jeder unter-
gruppe werden die augen verbunden. 
die spielleitung wählt dafür perso-
nen aus, die aufgrund bestimmter 
fähigkeiten und Begabungen (kraft, 
körperliche fitness, führungskompe-
tenz, kommunikative fähigkeiten usw.) 
wichtig für die jeweilige untergruppe 
sind. die Tn sollten dafür sensibilisiert 
werden, dass jede/-r einzelne für die 
sicherheit der personen mit verbun-
denen augen mitverantwortlich ist 
und dass auch deren kompetenzen 
genutzt werden sollten.
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 + proponujemy przeprowadzić to ćwiczenie 
podczas spotkania młodzieży, nadając mu 
metaforyczne znaczenie, np.: „podczas na-
szego spotkania możemy być zmuszeni do 
przekraczania różnych granic: językowych, 
kulturowych, fizycznych, psychicznych. po-
konanie ich jest chwilami trudne, ale jeżeli 
to się udaje, poszerzamy swoje horyzonty 
i odczuwamy satysfakcję. pokonywanie 
granic samemu jest dużo trudniejsze niż 
w zespole; jak się może udać wspólnie, 
przetrenujmy teraz”. 

 + po wprowadzeniu takiej metafory należy 
odnieść się do niej w podsumowaniu koń-
cowym i odpowiednio przeanalizować do-
świadczenia uczestników. możliwe pytania:

 – co stanowiło dla ciebie największe 
wyzwanie?

 – czy był moment, kiedy pomyślałaś/ 
pomyślałeś, że twoje granice (fizyczne, 
językowe itp.) zostały przekroczone? 

 – jakie uczucia wzbudzała w tobie 
świadomość, że działasz w grupie? 
pomagała ci/ uskrzydlała/ hamowała/ 
frustrowała…? 

 – co było lub mogłoby być decydujące 
dla osiągnięcia celu?

 + wir empfehlen, dieser Übung während der 
jugendbegegnung eine symbolische Be-
deutung zu geben, z. B.: „während unserer 
Begegnung stoßen wir alle immer wieder 
an grenzen: sprachliche, kulturelle, kör-
perliche, psychische. Sie zu überwinden ist 
oftmals schwierig, aber wenn es gelingt, 
lohnt es sich und bringt uns weiter. gren-
zen alleine zu überwinden ist viel schwieri-
ger als im team. wie es gemeinsam geht, 
wollen wir jetzt trainieren.“

 + diese symbolische Bedeutung sollte in 
der auswertung am Schluss der Übung 
aufgegriffen und die erfahrungen der tn 
entsprechend reflektiert werden. mögliche 
Fragen:

 – was war für dich die größte herausfor-
derung?

 – gab es einen moment, in dem du 
dachtest, dass deine (körperlichen, 
sprachlichen usw.) grenzen über-
schritten wurden?

 – welche gefühle haben in dir das 
Bewusstsein geweckt, dass du als 
teil einer gruppe agierst? hat dir 
das geholfen/ dich „beflügelt“/ dich 
gebremst/ dich frustriert ...?

 – was war entscheidend, um das ziel zu 
erreichen, oder was hätte entschei-
dend sein können?

 + das Seil sollte gut gespannt sein. 

 + Vorrang hat immer die Sicherheit aller 
tn, unabhängig von ihrer körperlichen 
Fitness. die Spielleitung sollte darauf 
besonderes augenmerk legen und die 
tn vor Beginn der Übung entsprechend 
instruieren.

hinweiSe

 + lina powinna być dobrze napięta.

 + Sprawą nadrzędną jest bezpieczeństwo 
uczestników niezależnie od ich spraw-
ności fizycznej. animatorzy powinni o nie 
świadomie zadbać, także instruując 
odpowiednio uczestników przed rozpo-
częciem ćwiczenia.

wSkazÓwki
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kartografowie2die kartografen2

komunikacja i współpraca 
w grupie, nauka języka, 
przekazanie wiedzy o kraju 
sąsiada 

kommunikation und 
kooperation in der gruppe, 
spracherwerb, Vermittlung 
landeskundlicher 
kenntnisse über das 
nachbarland

jednonarodowa, 
dwunarodowa

mononational, 
binational

6-8 piłek tenisowych i małych misek, kawałek liny (2-3 m długości) dla każ-
dego uczestnika, ewentualnie obręcz o średnicy 3-5 cm (patrz: wskazówki)

6–8 Tennisbälle und kleine schüsseln, seile (2–3 m lang) entsprechend der 
anzahl der Tn, ggf. ein ring mit 3–5 cm durchmesser (s. hinweise)

od 10 latab 10 jahren

20-45 min20–45 min. 8-20 uczestników8–20 Tn

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

1. animator zapisuje lub nakleja 
na każdej piłce tenisowej nazwę 

polskiego lub niemieckiego miasta 
i układa je na brzegu mapogry.

2. miski zostają ustawione na mapie 
w miejscach, gdzie leżą zapisane 

miasta.

1. die spielleitung beschriftet 
bzw. beklebt jeden tennisball mit 
dem namen einer deutschen oder 

polnischen stadt und legt die bälle an 
den rand der begehKarte. 

2. schüsseln werden an den stellen 
auf der Karte platziert, wo diese 

städte liegen.

uczestnicy ustawiają się w kręgu na mapogrze. 
zadaniem grupy jest przeniesienie przy pomocy 
lin wszystkich piłek tenisowych na właściwe 
miejsca na mapogrze. każdą piłkę należy umie-
ścić w wyznaczonej misce.

w tym celu każdy uczestnik otrzymuje kawałek 
liny. jej jeden koniec bierze do ręki, natomiast 
drugi koniec chwyta osoba naprzeciwko. podob-
nie dzieje się z pozostałymi linami. w efekcie 
każdy uczestnik trzyma dwie różne liny (po 
jednej w każdej ręce), które tworzą rodzaj sieci. 
na koniec grupa decyduje, w którym miejscu 
na sieci animator kładzie piłkę. zaczyna się gra. 
rysunek 1 na stronie 70 ilustruje jej przebieg.  

alle Tn stellen sich in einem kreis auf die Be-
gehkarte. aufgabe der gruppe ist es, alle Bälle 
mithilfe von seilen an die richtige stelle auf der 
Begehkarte zu bringen. jeder Ball muss in die 
dafür vorgesehene schüssel befördert werden. 

dazu erhält jede/-r Tn ein seil. ein ende ihres/ 
seines seils behält sie/ er selbst in der hand, 
das zweite bekommt die/ der Tn gegenüber. mit 
allen seilen wird gleich verfahren, sodass am 
ende jede/-r Tn zwei seile hält (eins in jeder 
hand) und eine art netz entsteht. anschließend 
bestimmt die gruppe, an welcher stelle auf 
dem seilnetz die spielleitung den Ball platziert. 
das spiel beginnt. eine illustration des spielge-
schehens befindet sich auf seite 70 (abb.1). 



6968

POLSKO-NIEMIECKA MAPOGRA
DE

UT
SC

H-
PO

LN
ISCHE BEGEHKARTE

w czasie transportu piłki obowiązują następujące 
reguły:

 – Liny można ze sobą splatać, ale nie związy-
wać. Tylko przed transportem pierwszej piłki 
uczestnicy mogą dowolnie dotykać lin i się 
nimi wymieniać. 

 – w czasie gry uczestnicy trzymają swoje obie 
liny wyłącznie za ich końce, przy czym każda 
lina zawsze pozostaje w tej samej ręce.  
nie wolno używać innych części ciała.

 – uczestnikom nie wolno dotykać piłek teniso-
wych podczas transportu, a jedynie poruszać 
je za pomocą liny.

 – piłki nie mogą spaść na podłogę, ani jej 
dotknąć. jeśli mimo wszystko tak się stanie, 
animator kładzie piłkę na pozycji wyjściowej 
i grupa ponawia próbę.

warto dać grupie czas na zaplanowanie zadania. 
wcześniej należy wprowadzić (lub powtórzyć) 
słownictwo przydatne we współpracy w trakcie 
gry. uczestnicy ćwiczą wskazówki dotyczące kie-
runków w obu językach (najlepiej zanotować  
je wyraźnie na flipcharcie):
w prawo – rechts 
w lewo – links 
w górę – hoch
w dół – runter 
do tyłu – zurück
do przodu – vorwärts 
stop! – stopp! 

für den Balltransport gelten folgende regeln:
 – die seile dürfen nur miteinander verflochten, 

nicht aber geknotet werden. hierzu dürfen 
die seile vor Beginn des ersten Balltrans-
ports beliebig berührt und getauscht werden.

 – während des spiels dürfen die Tn die beiden 
seile, die sie halten, jeweils nur mit immer 
derselben hand und nur an ihrem ende 
berühren. andere körperteile dürfen nicht 
benutzt werden. 

 – es ist nicht erlaubt, die Bälle während des 
Transports zu berühren – sie dürfen nur mit-
hilfe der seile bewegt werden. 

 – die Bälle dürfen weder zu Boden fallen noch 
den Boden berühren. geschieht dies trotz-
dem, legt die spielleitung den Ball an den 
ausgangspunkt, und die gruppe probiert es 
erneut.

es empfiehlt sich, der gruppe zunächst zeit für 
die planung der aufgabe zu geben. dabei sollte 
für etwaige absprachen hilfreiches Vokabular 
eingeführt oder wiederholt werden. die Tn üben 
die richtungsangaben in beiden sprachen (am 
besten gut sichtbar auf einem flipchart notiert): 
rechts – w prawo
links – w lewo
hoch – w górę
runter – na dół
zurück – do tyłu
vorwärts – do przodu
stopp! – stop!

wSkazÓwkihinweiSe

 + jeśli grupa nie może sobie poradzić 
z transportem piłek, animator proponuje 
przerwę techniczną, żeby uczestnicy mogli 
obmyślić nową strategię lub ewentualnie 
inaczej ustawić liny.

 + piłki tenisowe można zastąpić innymi 
piłkami lub balonami. im większe i cięższe, 
tym łatwiej je transportować.

 + jako narzędzie pomocnicze grupa może 
otrzymać do dyspozycji obręcz o średnicy 
3-5 cm. można do niej przymocować liny 
i w ten sposób łatwiej transportować piłki 
tenisowe.

 + duże grupy warto podzielić na mniejsze 
w celu wykonania zadania.

 + zamiast znanych miast można oznaczyć 
inne ważne punkty, takie jak góry i jeziora, 
zabytki czy miejsca zamieszkania uczestni-
ków. te ostatnie tylko wtedy, jeśli są zloka-
lizowane w rozproszeniu na mapie.

 + jest to wymagające zadanie na kooperację. 
dlatego zalecamy wspólną analizę proce-
sów grupowych. przykładowe pytania:

 – co się działo? co zaobserwowaliście?

 – jak się czuliście podczas tego ćwi-
czenia?

 – jakie były wyzwania? jak im sprosta-
liście?

 – czego mogliście się z tego ćwiczenia 
nauczyć?

 – w jaki sposób możemy to doświadcze-
nie wykorzystać dla nas jako grupy?

 + wenn der Balltransport gar nicht funktio- 
niert, bietet die Spielleitung der gruppe 
eine auszeit an, damit die tn sich eine 
neue Strategie überlegen und ggf. ihre 
Seile neu justieren können.

 + die tennisbälle können auch durch luft-
ballons oder andere Bälle ersetzt werden. 
je größer und schwerer sie sind, desto 
einfacher wird es.

 + der gruppe kann als hilfsmittel ein ring 
mit 3–5 cm durchmesser zur Verfügung 
gestellt werden. an diesem können die Sei-
le befestigt werden und die tennisbälle so 
leichter transportiert werden.

 + Bei vielen tn empfiehlt es sich ggf., die 
gruppe zu teilen.

 + anstelle bekannter Städte können auch 
andere markante punkte wie Berge und 
Seen, Sehenswürdigkeiten oder die wohn-
orte der tn markiert werden. letztere 
eignen sich nur bei einer entsprechend 
großen Streuung.

 + es handelt sich um eine anspruchsvolle 
kooperationsaufgabe. eine gemeinsame 
reflexion des gruppenprozesses ist emp-
fehlenswert. mögliche Fragen:

 – was ist geschehen? was habt ihr 
beobachtet?

 – wie ging es euch während der Übung?

 – welche herausforderungen gab es? 
wie habt ihr sie gemeistert?

 – was konntet ihr daraus lernen?

 – wie können wir die erfahrung für uns 
als gruppe nutzen?

2 zainspirowane grą jajka w sieci, [w:] gilsdorf rüdiger, kist-
ner günter, kooperative abenteuerspiele 2. eine praxishilfe 
für schule, jugendarbeit und erwachsenenbildung, 2007.

2 inspiriert durch das spiel eier im nest in: gilsdorf, rüdiger und 
kistner, günter (2007). kooperative abenteuerspiele 2. eine 
praxishilfe für schule, jugendarbeit und erwachsenenbildung.
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rozgrywek turniejowych dla 16 drużyn 
abb. 2: regiotwister (Variante) – Turnierplan  
für 16 Teams
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rozgrzewka, 
współpraca w grupie, 
nauka nazw polskich 
i niemieckich jednostek 
administracyjnych

warm-up, kooperation 
im Team, einprägen 
deutscher  
und polnischer 
Verwaltungseinheiten

jednonarodowa, 
dwunarodowa

mononational,  
binational

tabliczki do gry (patrz: zestaw mapogry), dwa kawałki grubej liny z węzłami 
na końcach o długości ok. 30 cm (np. szarpaki – sznury do zabawy dla psa), 
nieduże pudełko na losy, drobne nagrody dla drużyny zwycięskiej  
(patrz: wariant)

spielschilder (im spielset Begehkarte enthalten), zwei dicke, 30 cm lange 
seilstücke mit knoten an den enden (z. B. spieltau für hunde), kleiner 
karton, kleine preise für die gewinner (s. Variante)

od 12 latab 12 jahren

ok. 10 
(pojedyncza 
rozgrywka)  
do 60 min 
(turniej)

ca. 10 min. 
(einzelwett-
bewerb), bis 
zu 60 min. 
(Turnier)

4 (pojedyncza 
rozgrywka) lub 8-32 
uczestników (turniej, 
patrz: wariant)

4 Tn 
(einzelwettbewerb), 
8–32 Tn (Turnier,  
s. Variante)

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

1. tabliczki do gry należy dobrze 
przemieszać i włożyć do pudełka 

na losy tak, aby nie było widać nazw 
województw i landów.

2. tabliczki z nazwami „bydgoszcz/ 
bromberg” i „gorzów Wielkopolski/ 
Landsberg a. d. Warthe” są zbędne 

w grze i należy je odłożyć na bok.

1. die spielschilder 
werden gut gemischt und 

mit den namen der bundes-
länder und Woiwodschaften nach 

unten in den Karton gelegt, der als 
Lostopf dient.

2. die beiden spielschilder mit den 
städtenamen „bydgoszcz/ bromberg“ 

und „gorzów Wielkopolski/ Lands-
berg a. d. Warthe“ werden nicht 

benötigt und beiseitegelegt.

twister na regionyregiotwister

w podstawowym wariancie gry biorą 
udział dwie rywalizujące ze sobą 2-oso-
bowe drużyny. animator pełni rolę 
sędziego. w przypadku grup polsko-
-niemieckich zachęcamy do tworzenia 
dwunarodowych par. Twistera na regiony 
można rozegrać w grupie do 32 uczest-
ników jako turniej (patrz: wariant). 

in der grundvariante des spiels treten 
zwei Teams mit jeweils zwei spielenden 
gegeneinander an. die spielleitung 
ist zugleich schiedsrichter/-in. Bei 
deutsch-polnischen gruppen empfehlen 
wir binationale Teams zu bilden. der 
regiotwister kann mit gruppen  
bis 32 Tn auch als Turnier gespielt wer-
den (s. Variante).
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WYZnacZenie PoZYcji startoWYch  
dLa gracZY

FestLegung der startPositionen 
FÜr die sPieLer/-innen

na początku gry zostają wyznaczone miejsca starto-
we dla graczy. animator losuje cztery tabliczki do gry 
z pudełka i głośno odczytuje podane na nich nazwy 
województw lub landów. 

członkowie pierwszej drużyny (nie ma znaczenia, 
która drużyna zacznie) stają stopami na wskazanych 
jednostkach administracyjnych. odpowiednio ustalają 
między sobą, kto zajmie które z wylosowanych pól na 
mapogrze. sami decydują, na którym polu staną lewą, 
a na którym prawą stopą. gracze cały czas trzymają 
swoje końce liny. 

zu Beginn des spiels wird die startposition für die 
spieler/-innen festgelegt: die spielleitung zieht vier 
spielschilder aus dem Lostopf und verliest die darauf 
befindlichen namen der Bundesländer und woiwod-
schaften.

die mitglieder des ersten Teams (es ist egal, welches 
beginnt) stellen sich auf die ausgelosten Verwaltungs-
einheiten. hierfür verständigen sich die spieler/-innen, 
wer welches feld auf der Begehkarte besetzt und 
wo sie jeweils ihren linken und wo ihren rechten fuß 
platzieren. während der gesamten zeit halten die 
spieler/-innen ihr seilende fest.

prZykład:

sędzia wyciąga losowo tabliczki dla 
drużyny Lary i marka: „nordrhein-
-westfalen” (nadrenia północna-
-westfalia), „podlaskie”, „Bayern” 
(Bawaria) oraz „kujawsko-pomorskie”. 
Lara stawia jedną stopę na polu 
„nordrhein-westfalen”, a drugą 
na „Bayern”. marek umieszcza 
swoje stopy na polach „podlaskie” 
i „kujawsko-pomorskie”.

beIspIel:

für das Team von Lara und marek 
zieht die spielleitung die spielschilder 
„nordrhein-westfalen“, „podlasie“ 
(podlachien), „Bayern“ und 
„kujawsko-pomorskie“ (kujawien-
pommern). Lara stellt sich mit 
einem fuß auf das feld „nordrhein-
westfalen“ und mit dem anderen 
auf das feld „Bayern“. marek stellt 
sich auf die felder „podlaskie“ und 
„kujawsko-pomorskie“.

w grze obowiązują następujące reguły: 
 – obie drużyny otrzymują po jednym kawałku liny. 

każdy członek drużyny chwyta jej przeciwległy 
koniec. 

 – w trakcie gry gracze cały czas muszą trzymać 
swój koniec liny jedną ręką (pomaganie sobie 
innymi częściami ciała nie jest dozwolone). jeśli 
któryś z nich ją puści (nawet na krótko), oznacza 
to koniec gry i przegraną dla jego drużyny. 

 – dozwolone jest przełożenie liny z jednej ręki do 
drugiej pod warunkiem, że gracz ani na moment 
nie wypuści jej z rąk.

 – do poruszania się w czasie gry drużynie pozo-
stają dwie wolne ręce – dwie pozostałe trzymają 
końce liny. 

im spiel gelten folgende regeln:
 – Beide Teams erhalten ein seilstück. jedes Team-

mitglied nimmt jeweils ein ende in eine hand.
 – das seilende muss während des gesamten spiels 

mit der hand festgehalten werden (die zuhil-
fenahme anderer körperteile ist nicht erlaubt). 
Lässt eine spielerin/ ein spieler es los (und sei 
es nur kurz), ist das spiel zu ende und ihr/ sein 
Team hat verloren. 

 – es ist erlaubt, das seilende in die andere hand zu 
nehmen, es darf aber zu keinem zeitpunkt losge-
lassen werden.

 – um sich im spielverlauf fortzubewegen, hat ein 
Team also nur zwei hände zur freien Verfügung, 
während die anderen beiden hände die seilenden 
halten.
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die spielleitung zieht zwei spielschilder aus dem 
Lostopf. sie verliest den namen des Bundeslandes/ 
der woiwodschaft auf dem ersten spielschild und 
verkündet das auf der rückseite des zweiten spiel-
schildes abgebildete körperteil: „hand“ („ręka“) oder 
„fuß“ („stopa“). die verwendeten spielschilder werden 
beiseitegelegt.

nun versuchen die Teams so schnell wie möglich mit 
dem genannten körperteil das ausgeloste Bundesland/ 
die ausgeloste woiwodschaft zu erreichen. jedes feld 
darf lediglich von einem fuß oder einer hand besetzt 
sein. die Teams agieren als eine einheit (symbolisiert 
durch das seilstück, das die spieler/-innen verbindet), 
nur ein Teammitglied darf das genannte körperteil 
auf das ausgeloste feld setzen. praktisch bedeutet 
das, dass sie sich entweder gleichzeitig bewegen oder 
schnell verständigen, wer sich bewegt (z. B. durch ein 
zuvor verabredetes zeichen). in jedem fall darf das 
neue feld nur durch ein Teammitglied besetzt werden, 
die andere person muss zurück auf ihre ausgangspo-

prZykład:

animator wyciąga dwie tabliczki 
z pudełka na losy: najpierw 
„warmińsko-mazurskie”, potem 
„Bayern” (Bawaria), i woła: 
„warmińsko-mazurskie, ręka!”. 
Teraz członkowie obu drużyn starają 
się jak najszybciej stanąć jedną 
ręką na wyznaczonym polu, cały 
czas trzymając swoje odcinki liny. 
paulinie udaje się szybko przenieść 
dłoń ze swojego aktualnego pola 
„pomorskie” na „warmińsko-
-mazurskie”. max z drużyny 
rywalizującej, który jako drugi 
umieściłby dłoń na wyznaczonym 
polu, przenosi ją w zamian na pole 
„wielkopolskie”, które również jest 
żółte.

beIspIel:

die spielleitung zieht zwei 
spielschilder aus dem Lostopf, zuerst 
„warmińsko-mazurskie“ (ermland-
masuren), dann „Bayern“, und ruft: 
„warmińsko-mazurskie, hand!“. Beide 
Teams versuchen nun so schnell wie 
möglich mit einer hand das genannte 
feld zu erreichen, wobei sie die ganze 
zeit ihre seilenden festhalten müssen. 
paulina gelingt es, ihre hand schnell 
von dem von ihr bisher besetzten 
feld „pomorskie“ auf das feld 
„warmińsko-mazurskie“ zu setzen. 
max, aus dem anderen Team, der das 
genannte feld als zweiter erreicht 
hätte, setzt seine hand stattdessen 
auf das feld „wielkopolskie“ 
(großpolen), das ebenfalls gelb ist.

animator wyciąga dwie tabliczki z pudełka na losy. 
z pierwszej odczytuje głośno nazwę landu lub woje-
wództwa, z drugiej nazwę narysowanej na odwrocie 
części ciała: „ręka” („hand”) lub „stopa” („fuß”). użyte 
karty zostają odłożone na bok.

Teraz każda drużyna stara się jak najszybciej umieścić 
wskazaną część ciała na wywołanym województwie/ 
landzie. na jednym polu może znaleźć się tylko jed-
na ręka lub stopa. ponieważ obaj członkowie drużyny 
działają w symbiozie (czego symbolem jest połączenie 
liną), tylko jeden z nich będzie mógł umieścić wskazaną 
część ciała na wylosowanym polu. w praktyce oznacza 
to, że albo spróbują wykonać ruch jednocześnie, albo 
ustalą błyskawicznie, kto z nich ma się poruszyć (np. 
przez umówiony sygnał). jak tylko jeden członek druży-
ny zajmie nowe pole, drugi musi się wycofać na swoją 
pozycję wyjściową. gracze cały czas muszą trzymać 
w ręku swój koniec liny (patrz: wskazówki). 

roZgrYWKaWettbeWerb

wenn die ausgelosten Bundesländer/ woiwodschaften 
zu weit auseinanderliegen und die spieler/-innen ei-
nes Teams es deshalb nicht schaffen, alle vier felder 
gleichzeitig abzudecken, bittet das Team die spiel-
leitung, ein neues spielschild mit einem Bundesland 
oder einer woiwodschaft zu ziehen. die verwendeten 
spielschilder werden beiseitegelegt.

für das zweite Team wird ebenso verfahren. wenn die 
spieler/-innen beider Teams ihre startpositionen auf 
der Begehkarte eingenommen haben, beginnt der 
eigentliche wettbewerb.

jeśli wskazane województwa/ landy znajdują się 
za daleko i graczom nie udaje się postawić na nich 
jednocześnie swoich stóp, drużyna prosi animatora 
o wylosowanie tabliczki z innym województwem lub 
landem. użyte tabliczki odkłada się na bok. 

Ta sama procedura zostaje powtórzona dla drugiej dru-
żyny. kiedy gracze obu drużyn zajmą pozycje startowe 
na mapogrze, rozpoczyna się właściwa rozgrywka.
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Wariant: turniej

ponieważ w jednej rozgrywce mogą wziąć 
udział tylko cztery osoby, a grupy młodzieży 
są często liczniejsze, warto zastosować 
format turniejowy z pojedynczą eliminacją. 
przy nieparzystej liczbie graczy jedna 
osoba zostaje sędzią, a pozostałe łączą 
się w pary – samodzielnie lub z pomocą, 
np. przez odliczanie. w przypadku parzystej 
liczby graczy uczestnicy tworzą pary, a rolę 
sędziego pełni animator. 

w systemie turniejowym po każdym 
pojedynku (np. drużyny 1 z drużyną 2, 
drużyny 3 z drużyną 4 itd.) pokonane zespoły 
odpadają, a wygrywające kwalifikują się 
do dalszych rozgrywek. zwycięża drużyna, 
która przejdzie niepokonana przez cały 
turniej. zostaje uhonorowana drobną 
nagrodą.

przykładowy schemat rozgrywek dla 
16 drużyn (32 uczestników) znajduje 
się na stronie 71 (rys. 2). Schematy dla 
turniejów z inną liczbą drużyn można 
znaleźć w internecie pod hasłem „system 
pucharowy“.

Variante: turnier

da in der grundvariante lediglich vier 
personen am Spiel teilnehmen können und 
es sich im jugendaustausch häufig um 
größere gruppen handelt, empfiehlt es sich 
in diesem Fall, ein turnier im k.-o.-System 
zu spielen. Bei ungerader tn-zahl wird 
ein/-e tn als Schiedsrichter/-in bestimmt, 
die anderen tn finden sich zu paaren 
zusammen. dies kann in eigenregie oder 
„gelenkt“ (durch abzählen o. ä.) erfolgen. 
Bei gerader tn-zahl werden paare 
gebildet und die Spielleitung ist zugleich 
Schiedsrichter/-in. 

im turnier scheiden nach jedem 
einzelwettbewerb (in deren rahmen z. B. 
team 1 gegen team 2 und team 3 gegen 
team 4 usw. antritt) die unterlegenen 
teams aus, und die gewinnerteams 
qualifizieren sich für die nächste runde. 
turniersieger ist das team, das alle 
einzelausscheidungen gewinnt. es wird mit 
einem kleinen preis bedacht.

ein Beispielschema für ein turnier mit 
16 teams (32 tn) befindet sich auf Seite 
71 (abb. 2). weitere turnierpläne für 
unterschiedliche teamzahlen gibt es im 
internet z. B. unter dem Suchbegriff  
„k.-o.-System“.

sition. die seilenden müssen die ganze zeit festgehal-
ten werden (s. hinweise).

zwischen den spielerinnen/ spielern beider Teams 
kann es zu einem dynamischen wettstreit kom-
men. Bei unklarheit entscheidet die spielleitung als 
schiedsrichter/-in, welches Team das Bundesland/ die 
woiwodschaft als erstes erreicht hat. das andere Team 
muss in diesem fall schnell ein anderes feld der glei-
chen farbe mit dem genannten körperteil besetzen.

es kann vorkommen, dass die ausgeloste Verwaltungs-
einheit aufgrund der entfernung von der position der 
spieler/-innen von keinem der Teams erreicht werden 
kann. in diesem fall ist es ausreichend, wenn die 
Teams ein anderes Bundesland/ eine andere woiwod-
schaft der gleichen farbe mit dem genannten kör-
perteil besetzen. wichtig ist, dass sich beide Teams in 
jeder runde fortbewegen!

wenn beide Teams ihre neue position erreicht haben, 
ist die runde zu ende. die spieler/-innen verharren 
an ihrem platz und warten auf neue anweisungen der 
spielleitung. die nächste runde beginnt.

das spiel ist zu ende, wenn eine der spielerinnen/ 
einer der spieler:
a) das seilende loslässt;
B) hinfällt;
c) die Begehkarte mit dem ellbogen oder dem knie 

berührt.
damit hat ihr/ sein Team verloren, und das andere 
Team gewinnt die partie.

wenn die spielschilder ausgehen, bevor das spiel zu 
ende ist, mischt die spielleitung die bereits verwende-
ten spielschilder und legt sie wieder in den Lostopf.

między zawodnikami obu drużyn może się wywiązać 
dynamiczna walka. w przypadku niejasności animator 
jako sędzia decyduje, która drużyna dotarła pierwsza 
na właściwe województwo/ land. druga drużyna musi 
wtedy szybko znaleźć inne pole o tym samym kolorze, 
co wywołane, i zająć je wyznaczoną częścią ciała.
może dojść do sytuacji, w której żadna drużyna nie 
będzie w stanie dotrzeć do wylosowanej jednostki ad-
ministracyjnej ze względu na dużą odległość. w takim 
przypadku wystarczy, jeśli drużyny zajmą wyznaczo-
ną częścią ciała dowolne województwo/ land o tym 
samym kolorze, co wywołane pole. ważne jest, aby 
w każdej rundzie obie drużyny wykonały ruch!

kiedy obie drużyny ustawiły się w odpowiednich po-
zycjach, runda dobiega końca.  uczestnicy zastygają 
w bezruchu i czekają na kolejną komendę animatora – 
rozpoczyna się następna runda. 

gra się kończy, gdy któryś z graczy:
a) puści koniec liny;
B) upadnie;
c) dotknie maty łokciem lub kolanem.
Tym samym jego drużyna przegrywa, a druga drużyna 
odnosi zwycięstwo. 

jeśli zabraknie tabliczek, zanim gra dobiegnie końca, 
animator zbiera wszystkie użyte, dobrze je miesza 
i ponownie wkłada do pudełka na losy.
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twister na kolory farbentwister

na mapogrze może jednocześnie znaj-
dować się od 2 do 4 osób. animator 
pełni rolę sędziego. w przeciwieństwie 
do Twistera na regiony gracze nie są 
połączeni liną w pary, rywalizacja od-
bywa się indywidualnie. graczy odpa-
dających z gry zastępują nowi, jednak 
łączna liczba uczestników nie powinna 
przekroczyć 12.

auf der Begehkarte dürfen sich 
gleichzeitig 2–4 spieler/-innen be-
finden. die spielleitung ist zugleich 
schiedsrichter/-in. anders als beim 
spiel regiotwister sind die spie- 
ler/-innen nicht per seilstück zu einem 
zweierteam verbunden, sondern jede/-r 
Tn kämpft für sich. ausscheidende 
spieler/-innen werden laufend durch 
neue ersetzt, die gesamtzahl der Tn 
sollte jedoch 12 nicht überschreiten.

rozgrzewka,  
nauka języka

warm-up, 
spracherwerb

jednonarodowa, 
dwunarodowa

mononational, 
binational

tabliczki do gry (patrz: zestaw mapogry), nieduże pudełko na losy,  
kartka i długopis

spielschilder (im spielset Begehkarte enthalten), kleiner karton,  
papier und stift

od 12 latab 12 jahren

15-20 min15–20 min. 2-12 uczestników2–12 Tn

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

1. tabliczki do gry 
należy dobrze przemie-

szać i włożyć do pudełka na losy 
tak, aby nie było widać nazw woje-

wództw i landów.

2. tabliczki z nazwami „bydgoszcz/ bromberg” 
i „gorzów Wielkopolski/ Landsberg a. d. Warthe” 

są zbędne w grze i należy je odłożyć na bok.

3. tuż przed rozpoczęciem gry lub wcześniej grupa 
ćwiczy słowa potrzebne do gry i ich wymowę: 

różowy – rosa 
niebieski – blau

żółty – gelb
pomarańczowy – orange

ręka – hand
stopa – Fuß

1. die spielschilder 
werden gut gemischt und mit 

den namen der bundesländer und 
Woiwodschaften nach unten in den Karton 

gelegt, der als Lostopf dient.

2. die beiden spielschilder mit den städtenamen 
„bydgoszcz/ bromberg“ und „gorzów Wielkopolski/ 

Landsberg a. d. Warthe“ werden beiseitegelegt.

3. direkt vor spielbeginn oder früher üben die tn die 
für das spiel benötigten Wörter und ihre aussprache:

rosa – różowy
blau – niebieski

gelb – żółty
orange – pomarańczowy

hand – ręka
Fuß – stopa
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WYZnacZenie PoZYcji startoWYch  
dLa gracZY

FestLegung der startPositionen FÜr 
die sPieLer/-innen

WettbeWerb

na początku gry zostają wyznaczone miejsca startowe 
dla graczy. dla każdego z nich animator losuje po dwie 
tabliczki do gry z pudełka i głośno odczytuje podane na 
nich nazwy województw lub landów. gracze stawiają 
stopy na wylosowanych jednostkach administracyjnych. 
sami decydują, którą stopę postawią na którym polu.

jeśli wskazane województwa/ landy znajdują się za 
daleko i któremuś z graczy nie udaje się postawić na nich 
jednocześnie swoich stóp, prosi on animatora o wyloso-
wanie nowej tabliczki. użyte tabliczki odkłada się na bok. 
gdy wszyscy gracze zajmą pozycje startowe na mapie, 
rozpoczyna się właściwa rozgrywka.

zu Beginn des spiels wird die startposition für die 
spieler/-innen festgelegt: die spielleitung zieht für 
jede/-n spieler/-in zwei spielschilder aus dem Lostopf 
und verliest die darauf befindlichen namen der Bundes-
länder und woiwodschaften. die spieler/-innen stellen 
sich mit jeweils einem fuß auf eine der ausgelosten 
Verwaltungseinheiten. sie entscheiden selbst, welcher 
fuß auf welchem feld steht. 

wenn die ausgelosten Bundesländer/ woiwodschaften zu 
weit auseinanderliegen und ein/-e spieler/-in es deshalb 
nicht schafft, auf beiden feldern gleichzeitig zu stehen, 
bittet sie/ er die spielleitung, ein neues spielschild zu 
ziehen. die verwendeten spielschilder werden beisei-
tegelegt. wenn alle spieler/-innen ihre startpositionen 
auf der Begehkarte eingenommen haben, beginnt der 
eigentliche wettbewerb.

roZgrYWKa 

animator wyciąga jedną tabliczkę z pudełka na losy 
i mówi głośno kolor tła, na którym widnieje nazwa wo-
jewództwa/ landu, np. „żółty” („gelb”) oraz nazwę części 
ciała nadrukowanej na odwrocie: „ręka” („hand”) lub 
„stopa” („fuß”). użyte tabliczki odkłada na bok.

Teraz gracze starają się jak najszybciej umieścić od-
powiednią część ciała na dowolnym polu o wywołanym 
kolorze. każda runda oznacza konieczność wykonania 
ruchu: nawet jeśli wywołana kombinacja koloru i części 
ciała odpowiada bieżącej pozycji zajmowanej przez gra-

die spielleitung zieht ein spielschild aus dem Lostopf 
und nennt die hintergrundfarbe auf der seite mit dem 
namen eines Bundeslandes/ einer woiwodschaft: z. B. 
„gelb“ („żółty“) sowie das auf der rückseite abgebilde-
te körperteil: „hand“ („ręka“) oder „fuß“ („stopa“). die 
verwendeten spielschilder werden beiseitegelegt.

die spieler/-innen versuchen nun, das genannte kör-
perteil so schnell wie möglich auf ein beliebiges feld in 
der ausgelosten farbe zu setzen. jede runde bedeutet 
Bewegung: auch wenn eine farbe und ein körperteil 
genannt werden, die mit der bisher eingenommenen 

hinweiS

handelt es sich um eine gruppe mit 
älteren, körperlich fitteren tn, können 
in jeder runde auch zwei Spielschilder 
gezogen und kombinationen genannt 
werden. jede Spielerin/ jeder Spie-
ler hat dann die aufgabe, die position 
zweier gliedmaßen zu verändern (statt 
nur eine hand oder einen Fuß auf ein 
anderes Feld zu setzen).

wSkazÓwka

w przypadku grup złożonych ze star-
szych i sprawniejszych fizycznie graczy 
można ciągnąć co rundę po dwie ta-
bliczki i wywoływać po dwie kombinacje 
naraz. oznacza to, że każdy gracz ma za 
zadanie zmienić pozycję dwóch kończyn 
(zamiast przeniesienia tylko ręki lub 
stopy na nowe pole).
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cza, to mimo to musi on przenieść wskazaną część ciała 
na inne pole w wylosowanym kolorze.
 
To samo pole może jedocześnie zająć kilka osób – nie ma 
znaczenia, którą częścią ciała. 

kiedy obie drużyny ustawiły się w nowych pozycjach, 
runda dobiega końca. uczestnicy zastygają w bezruchu 
i czekają na kolejną komendę animatora – rozpoczyna się 
następna runda.

jeśli zabraknie tabliczek, zanim gra dobiegnie końca, 
animator zbiera wszystkie użyte, dobrze je miesza i po-
nownie wkłada do pudełka na losy.

gdy któryś z graczy upadnie lub dotknie mapogry łok-
ciem lub kolanem, zostaje wyeliminowany z gry. ani-
mator zapisuje mu na kartce, ile rund przetrwał. do 
ustalenia liczby rund nie potrzeba żadnych list – 
wystarczy, że animator policzy, ile tabliczek już odłożył na 
bok. w kalkulacji musi też uwzględnić, ile razy talia się 
wyczerpała i została na nowo wprowadzona do gry.

gracz, który odpadł z gry, opuszcza mapogrę.  
do gry dołącza się nowy uczestnik, który zajmuje nastę-
pującą pozycję startową: jedną nogę stawia na polu o wy-
wołanym ostatnio kolorze, a drugą na innym, dowolnie 
wybranym. nowemu graczowi zapisuje się bieżący numer 
rundy na minusie. 

gra kończy się, kiedy poza mapogrą nie ma już uczest-
ników mogących zastąpić gracza, który odpadł z gry. 
zwycięża osoba z największą liczbą punktów.

position einer spielerin/ eines spielers übereinstimmen, 
muss sie/ er den genannten körperteil auf ein anderes 
feld mit der gelosten farbe setzen.

ein feld kann von mehreren spielerinnen und spielern 
gleichzeitig und egal mit welchem körperteil besetzt 
werden.

haben die spieler/-innen ihre neue position erreicht, 
ist die runde zu ende. die spieler/-innen verharren an 
ihrem platz und warten auf neue anweisungen der spiel-
leitung. die nächste runde beginnt.

wenn die spielschilder ausgehen, bevor das spiel zu 
ende ist, mischt die spielleitung die bereits verwendeten 
spielschilder und legt sie wieder in den Lostopf.

eine spielerin/ ein spieler scheidet aus, wenn sie/ er 
hinfällt oder die Begehkarte mit dem ellbogen oder 
dem knie berührt. die spielleitung notiert, wie viele 
runden sie/ er geschafft hat. hierfür ist es nicht nötig, 
eine rundenliste zu führen, sondern es muss lediglich 
gezählt werden, wie viele spielschilder bereits beiseite-
gelegt wurden. einberechnet werden muss, wie oft die 
spielschilder bereits „durchgespielt“ und erneut in den 
Lostopf gelegt wurden.

scheidet ein/-e Tn aus, verlässt sie/ er die Begehkarte. 
eine neue/ ein neuer Tn kommt ins spiel und nimmt 
folgende startposition ein: einen fuß setzt sie/ er auf ein 
feld in der letztgenannten farbe und den anderen auf 
ein frei gewähltes feld. der neuen spielerin/ dem neuen 
spieler wird die rundenzahl als minus aufgeschrieben.

das spiel ist zu ende, wenn es keine Tn mehr gibt, die 
die ausscheidende person auf der Begehkarte ersetzen 
können. es gewinnt die/ der Tn mit den meisten punkten.

beIspIel:

konrad scheidet in der 8. runde 
aus. an seine stelle tritt monika. sie 
startet mit minus 8 punkten. monika 
scheidet in der 26. runde aus und 
verlässt die Begehkarte mit 26–8 = 18 
punkten. an monikas stelle tritt 
julia. ihr punktekonto beginnt mit 
minus 26 punkten.

prZykład:

konrad odpada z gry w 8. rundzie. 
w jego miejsce pojawia się monika. 
monika rozpoczyna grę z minus 8 
punktami. odpada z gry w 26. 
rundzie i schodzi z mapogry 
z wynikiem 26–8 = 18 punktów.  
za monikę wchodzi julia, na jej 
koncie zostaje zapisane minus  
26 punktów.
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rozgrzewka, współpraca  
w grupie, przekazanie 
wiedzy o kraju sąsiada 

warm-up, kooperation in 
der gruppe, Vermittlung 
landeskundlicher 
kenntnisse über das 
nachbarland

jednonarodowa, 
dwunarodowa

mononational, 
binational

tekst w obu językach (patrz: strony 88-97)Text in beiden sprachen (s. seiten 88–97)

od 12 latab 12 jahren

10-15 min10–15 min. od 8 uczestnikówab 8 Tn

PrZYgotoWanie

Vorbereitung

1. animator układa na podstawie 
zaproponowanych tekstów (patrz: 

strony 88-97) trasę prowadzącą przez 
województwa i kraje związkowe. należy 

wybrać maks. 10 województw i landów, aby 
spacer zachował dynamiczny charakter i żeby 

grupa się nie znudziła. trasa powinna prowadzić 
w taki sposób, aby uczestnicy zatoczyli koło po 

obwodzie mapogry. 

2. Wykonywane gesty i zadania należy 
ewentualnie dostosować do specyfiki 

grupy.

1. die spielleitung stellt 
mithilfe der vorgeschlagenen 

texte (s. seiten 88–97) eine route 
durch bundesländer und Woiwodschaf-

ten zusammen. dafür sollten max. 10 bun-
desländer und Woiwodschaften ausgewählt 
werden, damit der spaziergang dynamisch 

bleibt und die gruppe sich nicht langweilt. die 
route sollte so verlaufen, dass sich ein rund-

weg auf der begehKarte ergibt.

2. ggf. müssen die auszuführenden 
gesten und aufgaben der gruppen-

spezifik angepasst werden.
3 inspiriert durch die methode frühlingsspazier-

gang, in: aBc-Buch der deutsch-polnischen 
sprachanimation, dpjw, potsdam/ warschau 
2017.

3 zainspirowane grą wiosenny spacer,  
[w:] abecadło polsko-niemieckiej animacji języ-
kowej, pnwm, warszawa/ poczdam 2017.

polsko-niemiecki spacerek3deutsch-polnischer spaziergang3

podczas spacerku uczestnicy poznają 
polskie i niemieckie ciekawostki regio-
nalne oraz zabytki, przede wszystkim 
atrakcje turystyczne, ale też aspekty 
codziennego życia. celem jest zachęce-
nie grupy do wspólnego ruchu z ele-
mentami gimnastyki, kontaktu fizycz-
nego, współpracy i pantomimy. 

während des spaziergangs lernen die 
Tn deutsche und polnische regionale 
Besonderheiten und sehenswürdig-
keiten kennen, vor allem touristische 
attraktionen, aber auch typisch alltäg-
liches. ziel ist es, die gruppe gemein-
sam in Bewegung zu setzen – mit 
ein bisschen gymnastik, etwas Tuch-
fühlung, kooperation und ein wenig 
pantomime.
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uczestnicy stają w kręgu wokół mapogry i po-
ruszają się jeden za drugim. Także animator 
jest w ciągłym ruchu – symbolicznie podróżuje 
po województwach i landach, o których mowa 
w opisie spaceru. animator wolno odczytuje 
tekst, starając się o odpowiednią intonację. 
jednocześnie wykonuje opisany gest lub wyda-
je polecenie. grupa naśladuje jego ruch bądź 
postępuje zgodnie z instrukcją. 

uwaga: podane teksty są wyłącznie propozy-
cjami. prosimy traktować je jako zachętę do 
tworzenia tekstów własnych, niepowtarzal-
nych spacerów.

die Tn stehen hintereinander im kreis um 
die Begehkarte herum und bewegen sich 
vorwärts. symbolisch „unterwegs“ ist auch 
die spielleitung, die sich auf das Bundesland 
oder die woiwodschaft begibt, von dem/ der in 
der von ihr verlesenen erläuterung die rede 
ist. sie spricht langsam und mit passender 
Betonung. dabei führt sie die beschriebene 
geste aus oder gibt entsprechende instruktio-
nen. die gruppe tut es ihr gleich bzw. folgt den 
anweisungen.

Wichtig: Bei den Texten handelt es sich um 
Vorschläge. Bitte betrachten sie diese als 
anregungen, um eigene, einzigartige  
spaziergänge zu entwickeln.

hinweiSe wSkazÓwki

 + jeżeli grupa jest dwunarodowa, komunikat 
odczytujemy w obu językach.

 + ponieważ gra opiera się na kontakcie fizycz-
nym, można ją wprowadzić dopiero wtedy, 
kiedy grupa już się lepiej pozna. 

 + ponadto gra zawiera elementy współpracy 
w grupie (zadania dla całej grupy i małych 
grup); jeśli animator woli z nich zrezygno-
wać, zalecamy skorzystanie z drugiej propo-
zycji tekstu (patrz: wariant).

 + młodzieży z pewnością spodoba się pomysł 
stworzenia własnego wariantu spaceru  
(z gestami) po wybranych regionach.

 + wenn es sich um eine binationale gruppe 
handelt, werden alle erläuterungen in bei-
den Sprachen vorgelesen.

 + die methode beinhaltet körperkontakt, des-
halb sollte sie erst eingesetzt werden, wenn 
sich die gruppe besser kennt.

 + darüber hinaus sind elemente der koope-
ration in der gruppe (gesamtgruppe und 
kleingruppen) enthalten. wenn darauf weit-
gehend verzichtet werden soll, empfehlen 
wir, den zweiten text zu verwenden  
(s. Variante).

 + die tn können auch aufgefordert werden, 
einen eigenen Spaziergang (samt dazugehö-
riger gesten) zu entwickeln. Spaß garantiert!

start start1

Wir gehen aus dem haus. WYchodZimY Z domu.
die Tn beginnen, um die Begehkarte 

herumzugehen.
grupa zaczyna iść po kole  
wokół mapy.

draußen ist es noch KÜhL.
die Tn rütteln leicht an den schultern  

der person vor ihnen.

na ZeWnątrZ jest jesZcZe chłodno.
potrząsamy lekko ramionami 
osoby przed nami.

Wir erreichen masuren, Land 
der 1000 seen. Vor uns Liegt eine 

KajaKtour auF der Kruttinna.

docieramY na maZurY, do KrainY 
tYsiąca jeZior. PrZed nami sPłYW 
KajaKoWY rZeKą KrutYnia.

die Tn machen mit ihren armen eine 
ruderbewegung.

imitujemy rękoma ruchy wioślarskie.

ermLand-masuren WarmińsKo-maZursKie 2

Wir begeben uns auF die haLbinseL 
heL. meer, strand und KitesurFer so 

Weit das auge reicht!

PrZenosimY się na PółWYseP heL. 
jaK oKiem sięgnąć: morZe, PLaża  
i KitesurFerZY!

es werden dreierteams gebildet. zwei Tn 
verschränken ihre hände zu einem sitz 
(dazu fassen sie sich über kreuz an den 

handgelenken). die dritte person nimmt 
darauf platz und „steigt in die Luft“.

powstają 3-osobowe zespoły: osoby po bokach 
robią siodełko (dłonie „zapięte” na przegubach 
rąk), a osoba w środku siada na nim i jest 
przenoszona w powietrzu.

Pommern PomorsKie 3

Wir Fahren Weiter.  
mit der schmaLsPurbahn geht es 

die reWahLer KÜste entLang.

jedZiemY daLej.  
KoLejKa WąsKotoroWa WieZie nas 
WZdłuż WYbrZeża reWaLsKiego.

die Tn stehen hintereinander, fassen die 
schultern der person vor ihnen und bewegen 

sich mit langsamen schritten vorwärts wie eine 
dampflok. dabei wird der klang der rollenden 

räder sowie ihr Tuten und pfeifen nachgeahmt.

stojąc jeden za drugim, łapiemy się za ramiona 
i przesuwamy powoli małymi kroczkami, 
imitując ruch wagoników lokomotywy. 
naśladujemy odgłosy poruszających się kół 
i sygnały dźwiękowe (trąbienie, gwizdy).

WestPommern ZachodnioPomorsKie 4
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Wir erreichen die nordsee 
und Wandern bei ebbe 

barFuss im Watt.

dojeżdżamY do morZa Północnego. 
traFiLiśmY na odPłYW, WędrujemY  
boso Po morsKim dnie. 

die Tn bewegen sich im storchengang 
und tun so, als würden sie im watt 

stecken bleiben.

poruszamy się jak bociany, unosząc kolana 
wysoko do góry; udajemy, że nasze stopy 
grzęzną w błotnistym dnie.

niedersachsen doLna saKsonia 8

seht ihr die Zechen? gLÜcK 
auF! Wir sind im ruhrgebiet 

und gehen unter tage.

cZY WidZicie KoPaLnie? sZcZęść boże! 
jesteśmY W Zagłębiu rurY  
i schodZimY Pod Ziemię.

die Tn kriechen auf dem Boden. czołgamy się po podłodze.

nordrhein-WestFaLen nadrenia Północna-WestFaLia 9

in rheinLand-PFaLZ ist WeinLese! 
Wir heLFen bei der ernte und Kosten 

Frisch gePressten traubensaFt.

W nadrenii-PaLatYnacie Winobranie! 
ZbieramY Winogrona i KosZtujemY 
śWieżo WYciśniętego soKu.

Trinkgeste. gest picia.

rheinLand-PFaLZ nadrenia-PaLatYnat 10

Wir sind im saarLand angeKommen. 
„der mensch denKt. gott LenKt. 

der saarLänder schWenKt.“ auch 
Wir griLLen mit!

docieramY do Kraju saarY. 
„cZłoWieK mYśLi. bóg Kieruje. 
miesZKaniec saarY griLLuje” – 
mY też!

pantomimisches grillen. przedstawiamy pantomimicznie grillowanie.

saarLand saara11

die mecKLenburgische 
seenPLatte! Wir Fahren mit dem 

rad um die mÜritZ, den größten 
see innerhaLb deutschLands.

PojeZierZe meKLembursKie! 
objeżdżamY roWerem mÜritZ, 
najWięKsZe jeZioro niemiec 
Położone W granicach PaństWa.

die Tn ahmen radfahren nach. imitujemy jazdę na rowerze.

mecKLenburg-VorPommern meKLemburgia-PomorZe PrZednie 5

Wir erreichen die deutsche 
ostseeKÜste. eine Leichte brise 

Weht uns durchs haar.

docieramY na niemiecKie 
WYbrZeże bałtYKu. LeKKa brYZa 
musKa nasZe WłosY. 

die Tn streichen leicht durch die haare 
der person vor ihnen.

delikatnie muskamy włosy osoby 
z przodu.

schLesWig-hoLstein sZLeZWiK-hoLsZtYn 6

Wir Fahren nach KieL und nehmen 
an der berÜhmten segeLregatta 

„KieLer Woche“ teiL.

udajemY się do KiLonii  
na słYnne regatY „tYdZień 
KiLońsKi”.

Balancieren wie auf einem segelboot: die 
Tn stellen sich paarweise gegenüber und 
fassen sich an den händen. die füße eng 

beieinander, lehnen sie sich so weit wie 
möglich auseinander. gleichzeitig bewegen 

sie sich mit kleinen schritten vorwärts. 

imitujemy balansowanie na żaglówce: 
w parach naprzeciwko, trzymając się 
za ręce, stopy blisko siebie, odchylamy 
się jak najdalej od siebie. jednocześnie 
posuwamy się do przodu małymi 
kroczkami.

moin! hamburg emPFängt  
uns mit nieseLregen.

moin – cZeść! W hamburgu Wita  
nas mżaWKa.

mit den fingerspitzen klopfen die Tn auf 
den rücken der person vor ihnen.

stukamy opuszkami palców w plecy osoby 
przed nami.

Vor der Weiterreise stärKen Wir 
uns auF dem FischmarKt.

PosiLamY się na targu rYbnYm 
PrZed daLsZą Podróżą.

essensgeste. gest jedzenia.

 hamburg hamburg7

heute beginnt unsere KehrWoche! 
Wir mÜssen das ganZe trePPenhaus 

Fegen und Wischen.

dZisiaj ZacZYna się „KehrWoche” – 
aKcja sPrZątania domu, tradYcYjna 
dLa tego regionu. musimY PosPrZątać 
i umYć całą KLatKę schodoWą 
W nasZYm domu. 

die Tn finden sich zu paaren zusammen: 
während die eine person ein haus darstellt 
(indem sie ihre zu einem dreieck geformten 

hände über dem kopf hält), „scheuert“ die 
andere mit den handflächen den rücken der 

partnerin/ des partners.

uczestnicy tworzą pary. jedna osoba imituje 
dom (ręce złączone nad głową), a druga 
„szoruje” rękoma jej plecy, udając czyszczenie 
ścian.

baden-WÜrttemberg badenia-Wirtembergia 12
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WiLLKommen in der WoiWodschaFt oPPeLn, 
der gegend mit den meisten angehörigen 

der deutschen minderheit in PoLen.

Witajcie W WojeWódZtWie oPoLsKim, 
rejonie Z najWięKsZYm odsetKiem 
mniejsZości niemiecKiej W PoLsce!

die Tn geben der person vor und hinter 
sich die hand und sagen „guten Tag!“

ściskamy rękę swojemu sąsiadowi z przodu  
i z tyłu, witając go słowami: „guten Tag!”.

oPPeLn oPoLsKie16

Wir Wandern in den baYerischen 
aLPen, die sonne scheint auF unsere 

KöPFe und schuLtern.

WędrujemY Po aLPach baWarsKich, 
Promienie słońca roZgrZeWają 
nasZe głoWY i ramiona.

mit den handflächen wärmen die Tn den kopf 
und die schultern der person vor ihnen.

całymi dłońmi ogrzewamy głowę i ramiona 
osoby przed nami. 

baYern baWaria13

Wir besuchen die rennschLitten- und 
bobbahn in aLtenberg bei dresden.

odWiedZamY tor sanecZKoWo- 
-bobsLejoWY W aLtenberg Koło dreZna.

die Tn setzen sich auf den Boden  
und imitieren schlitten fahren.

siadamy na podłodze i imitujemy jazdę  
na sankach. 

sachsen saKsonia 14

in niederschLesien gehen Wir im WaLd 
PiLZe sammeLn. das ist beKanntermaßen 

PoLnischer VoLKssPort.

udajemY się na grZYbobranie 
do LasóW doLnośLąsKich. jaK Wiadomo, 
to sPort narodoWY PoLaKóW.

pantomimisches pilzesammeln. gesty zbierania grzybów.

niederschLesien doLnośLąsKie15

schLesien śLąsKie17

Wir erreichen oberschLesien, das 
Land des steinKohLebergbaus.

docieramY na górnY śLąsK, do 
KrainY KoPaLni WęgLa Kamiennego.

die Tn bilden eine grubenstrecke nach: 
sie stehen sich in zwei reihen paarweise 

gegenüber und bilden mit ausgestreckten 
armen einen Tunnel. das paar am ende der 

reihe läuft gemeinsam durch den Tunnel 
und stellt sich am anfang wieder auf. es folgt 
das zweite paar, dann das dritte usw., bis alle 

durch den Tunnel gelaufen sind.

imitujemy chodnik w kopalni: tworzymy tunel 
poprzez uniesienie złączonych rąk w parach, 
stojąc naprzeciwko siebie. ostatnia para 
biegnie przez tunel i staje na początku. i tak 
po kolei, para za parą, aż wszyscy przebiegną 
przez tunel.

und jetZt die hohe tatra. 
hier erWischt uns der Föhn.

nastęPnie tatrY.  
tu łaPie nas haLnY.

die Tn stupsen die person vor ihnen leicht 
nach rechts und links.

potrząsamy lekko osobą przed nami w prawo 
i w lewo.

KLeinPoLen małoPoLsKie18

Wir machen uns auF ins biesZcZadY-
gebirge. im LichtschutZgebiet Lässt 

sich die miLchstraße in VoLLer Pracht 
beWundern.

ucieKamY W biesZcZadY, do ParKu 
gWieZdnego nieba. Po ZmroKu 
PodZiWiamY drogę mLecZną W całej 
oKaZałości.

die Tn legen ihre hand an die stirn, schauen 
angestrengt in den himmel und geben rufe 

der Bewunderung von sich: „wow!“

przykładamy rękę do czoła, wytężamy wzrok 
w kierunku nieba i wydajemy z siebie okrzyki 
zachwytu: „wow!”.

KarPatenVorLand PodKarPacKie19

in LubLin erWartet uns das 
aLLjährLiche FestiVaL „KarneVaL der 
ZauberKÜnstLer“. es Lebe der ZirKus!

W LubLinie Wita nas 
corocZnY FestiWaL carnaVaL 
sZtuKmistrZóW. niech żYje cYrK! 

die Tn improvisieren zirkusauftritte nach 
Belieben: jonglieren, seiltanz, feuerschlucken, 

pantomime, zaubertricks usw.

improwizujemy sztukę cyrkową według własnych 
upodobań – żonglerka, chodzenie po linie, taniec 
z ogniem, pokazy mima, pokazy iluzjonistyczne itp.

LubLin LubeLsKie20

PodLachien PodLasKie21

Wir sind im białoWieża-urWaLd,  
die mÜcKen stechen unerbittLich.

jesteśmY W PusZcZY białoWiesKiej, 
KomarY tną nas niemiłosiernie.

die Tn zwicken der person vor ihnen leicht ins ohr. Lekko szczypiemy sąsiada z przodu w ucho.

in paaren stellen die Tn einen wisent dar: sie 
stehen hintereinander und beugen sich vor. die 
hintere person legt ihre hände auf den rücken 

der person vor ihr. wiegenden schrittes bewegt 
sich das paar langsam vorwärts.

przedstawiamy żubra w parach: stajemy 
jeden za drugim, schylamy się. osoba z tyłu 
kładzie ręce na plecach osoby przed nią. 
para przemieszcza się powoli, kołysząc się 
z boku na bok.

aber Wir machen uns nichts daraus, 
denn PLötZLich erbLicKen Wir Vor uns 

einen majestätischen Wisent.

aLe nie PrZejmujemY się tYm, bo 
nagLe dostrZegamY PrZed sobą 
majestatYcZnego żubra.

ZuFrieden Kehren Wir nach  
hause ZurÜcK …

ZadoWoLeni WracamY do domu...
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Wariant: 
sPacereK KrajoZnaWcZY 

Variante: 
LandschaFtssPaZiergang 

ten wariant spacerku służy przede wszyst-
kim jako rozgrzewka i jest bardziej dy-
namiczny. w dużej mierze rezygnuje się 
z zadań grupowych i elementów realio-
znawczych, kładąc nacisk na aktywności 

indywidualne i różne formy masażu. poza 
tym wariant odchodzi od ścisłego podziału 
administracyjnego na rzecz rejonów i jedno-
stek krajobrazowych oraz tworzenia „im-
presji sensorycznych”.

diese Variante des Spaziergangs dient vor 
allem als warm-up und ist dynamischer. 
auf gruppenaufgaben sowie landeskundli-
che elemente wird weitgehend verzichtet, 
stattdessen stehen individuelle aktivitäten 
und verschiedene massagetechniken im 

Vordergrund. zudem orientiert sich diese 
Variante nicht an der administrativen glie-
derung deutschlands und polens, sondern 
konzentriert sich auf regionen und land-
schaften sowie die Schaffung „sensorischer 
erfahrungen“.

Wir Wachen auF: masuren, Land der 
1000 seen! Wir VerLassen unser ZeLt.

budZimY się na maZurach, W Krainie 
tYsiąca jeZior. WYchodZimY Z namiotu. 

die Tn strecken sich. przeciągamy się.

1

es ist noch KÜhL. jest jesZcZe chłodno.
die Tn stellen sich hintereinander auf und 

rütteln leicht an den schultern der person vor 
ihnen.

stajemy jeden za drugim, potrząsamy lekko 
ramionami osoby z przodu. 

2

Wir beginnen unsere Wanderung. ZacZYnamY WędróWKę. 
die Tn bewegen sich im 
gänsemarsch im kreis.

idziemy gęsiego po kole. 

3

4
Wir erreichen den ostseestrand,  

die sonne scheint auF unsere 
rÜcKen und schuLtern. 

dochodZimY do PLażY nad bałtYKiem, 
PierWsZe Promienie słońca Padają 
na PLecY i ramiona.

mit kreisenden handbewegungen wärmen 
die Tn den rücken und die schultern der 

person vor ihnen.

okrężnymi ruchami dłoni ogrzewamy plecy 
i ramiona osoby przed nami.

5
Wir ÜberQueren den nord-ostsee-

KanaL und Wandern Weiter in 
richtung nordsee. eine Leichte brise 

Weht uns durchs haar.

PoKonujemY Kanał KiLońsKi, 
idZiemY W KierunKu morZa 
Północnego. LeKKi WiatereK 
musKa nasZe WłosY.

die Tn streichen leicht durch die haare 
der person vor ihnen. sie pusten auf ihren 

hals und kopf.

muskamy włosy osoby przed nami. 
dmuchamy na jej szyję i głowę. 

6
Wir staPFen durchs Watt, die FÜße 

VersinKen im nassen sand.
na terenach odPłYWoWYch musimY 
WYsoKo Podnosić nogi, bo stoPY 
ZaPadają się W moKrYm PiasKu.die Tn bewegen sich im storchengang 

und tun so, als würden sie im watt 
stecken bleiben.

podnosimy wysoko nogi, udając, że 
grzęźniemy w błotnistym dnie.

7
Wir Kommen an den rhein – 

beZaubernde LandschaFten! mit einem 
schiFF Fahren Wir den FLuss hinauF.

dochodZimY do renu – urZeKające 
KrajobraZY! PłYniemY statKiem  
W górę renu. 

die Tn schaukeln wie auf einem Boot 
nach rechts und links. mit ausgestreckten 

armen legen sie ihre handflächen auf 
die oberarme der person vor ihnen und 

„stupsen“ sie in dieselbe richtung, in die 
auch sie sich bewegen. 

kołyszemy się to w prawo, to w lewo. 
kładziemy dłonie na ramiona osoby przed 
nami i delikatnie popychamy ją w kierunku, 
w którym sami się poruszamy.
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8
Wir erreichen die aLPen. mit VoLLem 
rucKsacK geht es in die berge. es ist 

anstrengend.

docieramY do aLP. idZiemY 
Z PełnYm PLecaKiem W górY.  
jest ciężKo.

die Tn kneten die schulter- und 
nackenmuskeln der person vor ihnen.

ugniatamy mięśnie ramion i karku osoby 
przed nami.

9
Vor uns die sudeten. 

böiger Wind Kommt auF.
idZiemY daLej W sudetY.  
ZacZYna Wiać PorYWistY Wiatr.

die Tn klopfen vorsichtig mit den 
handflächen auf den rücken der person 
vor ihnen und zupfen an ihrer kleidung.

całymi dłońmi ostrożnie oklepujemy plecy 
i lekko poszarpujemy za ubranie osoby 
przed nami.

10
Wir Passieren die sudeten und 

Kommen in die KarPaten. in der tatra 
Überrascht uns ein geWitter.

mijamY sudetY i dochodZimY do 
KarPat. W tatrach łaPie nas burZa. 

mit zunehmendem druck klopfen die Tn mit 
den fingerspitzen auf den rücken und die 

schultern der person vor ihnen.

coraz mocniej oklepujemy opuszkami 
palców plecy i ramiona osoby przed nami.

11
Vor dem geWitter FLiehen Wir ins 

biesZcZadY-gebirge.
ucieKamY PrZed burZą  
W biesZcZadY. 

die Tn rennen ein paar schritte und 
ducken sich.

Biegniemy kilka kroków i na koniec 
kucamy.

12
hier nieseLt es,  

Wir Warten geduLdig.
tu Zastaje nas mżaWKa, 
cierPLiWie ją PrZecZeKujemY. 

die Tn bleiben in der hocke. auf 
kinnhöhe verschränken sie die arme und 

vergraben ihren kopf darin.

siedząc w kuckach, krzyżujemy ręce 
przed sobą na wysokości brody i chowamy 
w nich głowę.

13
der nieseLregen Zieht VorÜber.  

Wir machen uns nach PoLesien auF.
mżaWKa PrZechodZi.  
rusZamY daLej na PoLesie. 

Langsam richten sich die Tn auf und 
marschieren weiter.

powoli się prostujemy  
i zaczynamy maszerować. 

14
im nationaLParK ZWitschern die 

VögeL Über unseren KöPFen.
PtaKi W tutejsZYm ParKu narodoWYm 
ćWierKają nad nasZYmi głoWami. 

die Tn ahmen Vogelgezwitscher nach. naśladujemy ćwierkanie.

15
Wir erreichen den białoWieża-

urWaLd in PodLachien. die mÜcKen 
stechen gnadenLos.

dochodZimY do PusZcZY 
białoWiesKiej na PodLasiu. 
KomarY tną nas niemiłosiernie.  

die Tn zwicken der person vor ihnen 
sanft in arme und Beine. 

Lekko szczypiemy osobę przed nami  
w nogi i ramiona.

16
aber Wir machen uns nichts daraus, 

denn PLötZLich erbLicKen Wir Vor uns 
einen majestätischen Wisent.

aLe nie PrZejmujemY się tYm,  
bo nagLe dostrZegamY PrZed sobą 
majestatYcZnego żubra.

die Tn legen ihre hände auf den rücken der 
person vor ihnen und ahmen den langsamen, 

schwankenden schritt eines wisents nach.

kładziemy ręce na plecy osoby przed 
nami i naśladujemy wolny, kołyszący się 
krok żubra. 

ZuFrieden Kehren Wir nach  
hause ZurÜcK …

ZadoWoLeni WracamY  
do domu...
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anhänge załączniki
1. Liste der bundesLänder  

und WoiWodschaFten
1. Lista WojeWódZtW  
i KrajóW ZWiąZKoWYch

bundesland 
kraj związkowy  

(„land”)

bundesland 
kraj związkowy  

(„land”)

aussprache 
lautmalerisch

Wymowa „piszę,  
jak słyszę”

aussprache 
lautmalerisch

Wymowa „piszę,  
jak słyszę”

hauptstadt
stolica

hauptstadt
stolica

fläche 
powierzchnia

(km²)

fläche 
powierzchnia

(km²)

einwohner
ludność

(mio./ mln)

einwohner
ludność

(mio./ mln)

Baden-württemberg
(Badenia-wirtembergia)

nordrhein-westfalen
(nadrenia północna- 

-westfalia)

[baden-wirtemberg]

[nord_rajn-westfalen]

stuttgart

düsseldorf

35.748

34.112

11,070

17,933

rheinland-pfalz
(nadrenia palatynat) [rajnland-pfalc] mainz 

(moguncja) 19.858 4,085

saarland
(saara) [zarland] saarbrücken 2.571 0,991

sachsen
(saksonia) [zaksen] dresden 

(drezno) 18.450 4,078

sachsen-anhalt
(saksonia-anhalt) [zaksen-anhalt] magdeburg 20.454 2,208

schleswig-holstein
(szlezwik-holsztyn) [szlezwik-holsztajn] kiel 

(kilonia) 15.804 2,897

Thüringen
(Turyngia) [tiringen] erfurt 16.202 2,143

Bayern
(Bawaria) [bajern] münchen 

(monachium) 70.542 13,077

Brandenburg
(Brandenburgia) [brandenburg] potsdam 

(poczdam) 29.654 2,512

Bremen*
(Brema) [brejmen] Bremen

(Brema) 419 0,683

hessen
(hesja) [hesen] wiesbaden 21.116 6,266

niedersachsen
(dolna saksonia) [nider_zaksen] hannover 

(hanower) 47.710 7,982

mecklenburg-
Vorpommern

(meklemburgia-pomorze 
przednie)

[meklenburg 
-forpomern] schwerin 23.295 1,610

Berlin* [berlin] Berlin 891 3,645

hamburg [hamburg] hamburg 755 1,841 Quelle/ Źródło: wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Land_(deutschland) (zugriff am/ dostęp: 31.07.2020).

* w niemczech są trzy miasta na prawach kraju 
związkowego, tzw. kraje-miasta („stadtstaaten”): 
Berlin, Brema i hamburg. inaczej niż pozostałe 
kraje związkowe (kraje-regiony, „flächenländer”) 
nie składają się z większej liczby samodzielnych 
administracyjnie gmin, lecz pełnią jednocześnie 
funkcję landu i gminy. Brema jest nawet krajem- 
-dwumiastem: obok  wolnego miasta hanzeaty-
ckiego Bremy należy do niej także Bremerhaven, 
miasto portowe oddalone od niej ok. 60 km. 

* in deutschland gibt es drei sogenannte 
stadtstaaten: Berlin, Bremen und hamburg. 
anders als die „flächenländer“ umfassen 
sie nicht eine Vielzahl administrativ eigen-
ständiger gemeinden, sondern sind Bun-
desland und kommune zugleich. Bremen ist 
streng genommen sogar ein zwei-städte-
staat: neben der freien hansestadt Bremen 
gehört auch die ca. 60 km entfernte hafen-
stadt Bremerhaven dazu.
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Województwo
Woiwodschaft

Województwo
Woiwodschaft

Wymowa „piszę, jak 
słyszę”

aussprache 
lautmalerisch

Wymowa „piszę, jak 
słyszę”

aussprache 
lautmalerisch

stolica 
hauptstadt

stolica 
hauptstadt

powierzchnia
fläche 
(km²)

powierzchnia
fläche 
(km²)

ludność
einwohner 
(mln/ mio.)

ludność
einwohner 
(mln/ mio.)

dolnośląskie
(niederschlesien)

pomorskie
(pommern)[dollno_schlonnskjä] [pommorskjä]wrocław 

(Breslau)
gdańsk 
(danzig)19 947 18 321 2,901 2,334 

kujawsko-pomorskie
(kujawien-pommern) [kujaffsko-pommorskjä] Bydgoszcz (Bromberg) + 

Toruń (Thorn)** 17 972 2,078 

łódzkie 
(Lodz) [wuddskjä] łódź

(Lodz) 18 219 2,466 

małopolskie
(kleinpolen) [mauo_pollskjä] kraków 

(krakau) 15 183 3,401 

śląskie 
(schlesien) [schlonnskjä] katowice 

(kattowitz) 12 333 4,534 

świętokrzyskie
(heiligkreuz) [schwjännto_kschüskjä] kielce 11 711 1,242 

warmińsko-mazurskie
(ermland-masuren) [warminnsko-masurskjä] olsztyn 

(allenstein) 24 173 1,429 

wielkopolskie
(großpolen) [wjälko_pollskjä] poznań 

(posen) 29 826 3,494 

zachodniopomorskie
(westpommern) 

[sachoddnjo_
pommorskjä]

szczecin 
(stettin) 22 897 1,701 

mazowieckie
(masowien) [maso_wjättskjä] warszawa 

(warschau) 35 558 5,403 

opolskie 
(oppeln) [oppollskjä] opole 

(oppeln) 9 412 0,987 

podkarpackie
(karpatenvorland) [podd_karpatskjä] rzeszów 17 846 2,129 

podlaskie
(podlachien) [podd_laskjä] Białystok 20 187 1,182 

Lubelskie 
(Lublin) [lubbälskjä] Lublin 25 122 2,118 

Lubuskie 
(Lebus) [lubbuskjä]

gorzów wielkopolski 
(Landsberg a. d. warthe) 

+ 
zielona góra 
(grünberg)**

13 988 1,015 

Quelle/ Źródło: wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/województwo (zugriff am/ dostęp: 31.07.2020).

** województwo kujawsko-pomorskie i lubuskie 
mają po dwie stolice: w jednym mieście 
znajduje się siedziba wojewody powoływanego 
przez rząd krajowy (stolica administracyjna), 
a w drugim siedziba marszałka i sejmiku 
województwa (stolica samorządowa).

** kujawien-pommern und Lebus haben je 
zwei hauptstädte: jeweils eine ist sitz des 
von der zentralregierung eingesetzten 
woiwoden als oberster Verwaltungschef 
der region und die andere sitz 
des woiwodschaftsmarschalls und 
-parlaments als organe der regionalen 
selbstverwaltung.
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projekTparTner parTnerzy projekTu
PoLsKo-niemiecKa WsPółPraca młodZieżY deutsch-PoLnisches jugendWerK

polsko-niemiecka współpraca młodzieży (pnwm) umoż-
liwia spotkania i współpracę młodych polaków i niem-
ców. dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera 
polsko-niemieckie projekty. 

pnwm dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne 
w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowa-
nia młodych ludzi – od warsztatów teatralnych, przez 
międzyszkolne projekty ekologiczne, po mecze hokeja na 
trawie. dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli,  
pedagogów i animatorów – pnwm przeprowadza szkole-
nia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.
jednym z ważnych aspektów wymian młodzieżowych, 
które pnwm od początku ma na swojej uwadze, jest po-
znawanie języka drugiego kraju, szczególnie w konwen-
cji zabawy, w formie ćwiczeń z tzw. animacji językowej. 
szeroka oferta szkoleniowa oraz wydawnicza organizacji 
ułatwia pierwszy kontakt z językiem sąsiada.

pnwm została utworzona 17 czerwca 1991 roku jako  
organizacja międzynarodowa przez rządy polski  
i niemiec, równocześnie z podpisaniem traktatu dobro-
sąsiedzkiego. od początku istnienia pnwm umożliwiła 
udział w projektach ponad 3 milionom młodych polaków 
i niemców. 

www.pnwm.org

das deutsch-polnische jugendwerk (dpjw) ermöglicht 
die Begegnung und zusammenarbeit junger deutscher 
und polen. es finanziert und initiiert deutsch-polnische 
jugendbegegnungen und unterstützt sie inhaltlich.

das dpjw fördert jugendbegegnungen, die so vielfältig 
sind wie die interessen der jugendlichen – von Thea-
terworkshops über gemeinsame umweltschutzprojekte 
von schulen bis zu rasenhockeyturnieren. für organisa-
torinnen und organisatoren von jugendbegegnungen – 
Lehrkräfte, pädagoginnen und pädagogen sowie Lei-
tungsteams von austauschprojekten – bietet das dpjw 
außerdem fortbildungen, konferenzen, seminare und 
publikationen an.

das dpjw legt bei einem jugendaustausch sein au-
genmerk von Beginn an auch auf den gegenseitigen 
spracherwerb, vor allem in form von spielerischen 
übungen der sprachanimation. Verschiedene vom dpjw 
entwickelte workshops und publikationen helfen beim 
einstieg in die sprache des nachbarn.

das dpjw wurde am 17. juni 1991 als internationale 
organisation von den regierungen der Bundesrepublik 
und der republik polen gegründet, zeitgleich mit der 
unterzeichnung des Vertrags über gute nachbarschaft 
und freundschaftliche zusammenarbeit. seit dieser zeit 
hat das dpjw die Begegnung von mehr als 3 mio. junger 
deutscher und polen ermöglicht.

www.dpjw.org
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PoLenmobiLPoLenmobiL

polenmobil jest projektem niemieckiego instytutu spraw 
polskich w darmstadt oraz fundacji współpracy polsko-
-niemieckiej (fwpn) we współpracy z Towarzystwem 
polsko-niemieckim w Brandenburgii i pnwm.  
polenmobil od 2015 roku odwiedza szkoły w całych  
niemczech, zachęcając zarówno nauczycieli, jak 
i uczniów do pogłębiania wiedzy o polsce.

zespół polenmobil rozbudza w dzieciach, młodzieży 
i młodych dorosłych zainteresowanie krajem sąsied-
nim, przekazując wiedzę i ciekawostki o społeczeństwie, 
historii, kulturze i polityce polski. poprzez porównanie 
polskiej specyfiki z niemcami projekt nie tylko przyczynia 
się do lepszego zrozumienia stosunków polsko-niemiec-
kich, ale także zwraca uwagę na kontakty międzykulturo-
we w przeszłości i teraźniejszości, ukazując w ten sposób 
miejsce i rolę obu krajów na mapie europy i świata.

polenmobil szczególną uwagę poświęca także językowi 
polskiemu. projekt wprowadza w tajniki języka w sposób 
nieskomplikowany i nieformalny, zmniejsza istniejące 
bariery językowe oraz wspiera szkoły w krajach związko-
wych, w których język polski jest oferowany jako przed-
miot fakultatywny.

www.poleninderschule.de/polenmobil

das polenmobil ist ein projekt des deutschen polen-
instituts in darmstadt und der stiftung für deutsch-
polnische zusammenarbeit (sdpz) in kooperation mit 
der deutsch-polnischen gesellschaft Brandenburg e. V. 
und dem dpjw. es besucht seit 2015 schulen in ganz 
deutschland und motiviert Lehrkräfte ebenso wie schü-
lerinnen und schüler, sich mit polen zu befassen.

das Team des polenmobils weckt bei kindern, jugendli-
chen und jungen erwachsenen die neugier am nachbar-
land, indem es gesellschaftliche, historische, kulturelle, 
landeskundliche und politische inhalte zu polen vermit-
telt. mit Vergleichen zu deutschland trägt das projekt 
nicht nur zu einem besseren Verständnis der deutsch-
polnischen Beziehungen bei, sondern lenkt das interesse 
auch auf die gemeinsamen interkulturellen kontakte in 
geschichte und gegenwart und verortet damit die  
Bedeutung der beiden nachbarstaaten in europa.

das polenmobil bezieht insbesondere auch die polni-
sche sprache in sein programm mit ein. es bietet einen 
unkomplizierten und unterhaltsamen einstieg, baut 
bestehende sprachbarrieren ab und unterstützt schu-
len in Bundesländern, in denen polnisch als wahlfach 
angeboten wird.

www.poleninderschule.de/polenmobil
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goethe-institutgoethe-institut

język. kuLTura. niemcy

goethe-institut jest instytutem kultury republiki  
federalnej niemiec, działającym na całym świecie.

promuje znajomość języka niemieckiego za grani-
cą i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną. 
goethe-institut upowszechnia całościowy wizerunek 
niemiec, informując o życiu kulturalnym, społecznym 
i politycznym kraju. jego programy kulturalne i eduka-
cyjne wspierają dialog międzykulturowy i umożliwiają 
uczestnictwo w życiu kulturalnym. wspomagają rozwój 
struktur społeczeństwa obywatelskiego i promują global-
ną mobilność.

sieć placówek goethe-institut, ośrodków goethe- 
-zentrum, stowarzyszeń kulturalnych, czytelni niemiec-
kich oraz centrów nauczania języka i centrów egzamina-
cyjnych w ponad 90 krajach umożliwia od 1951 roku wielu 
ludziom pierwszy kontakt z niemcami. instytut działa 
niezależnie w sensie politycznym.

goethe-institut w warszawie istnieje od 1990 roku 
i posiada bogatą ofertę dla osób uczących się języka 
niemieckiego oraz zainteresowanych kulturą niemiec 
i niemcami. 

www.goethe.de/polen

sprache. kuLTur. deuTschLand

das goethe-institut e. V. ist das weltweit tätige kultur- 
institut der Bundesrepublik deutschland.

es fördert die kenntnis der deutschen sprache im aus-
land und pflegt die internationale kulturelle zusammen-
arbeit. das goethe-institut vermittelt ein umfassendes 
deutschlandbild durch information über das kulturelle, 
gesellschaftliche und politische Leben in deutsch-
land. seine kultur- und Bildungsprogramme fördern 
den interkulturellen dialog und ermöglichen kulturelle 
Teilhabe. sie stärken den ausbau zivilgesellschaftlicher 
strukturen und fördern weltweite mobilität.

mit seinem netzwerk aus mehreren niederlassungen, 
goethe-zentren, kulturgesellschaften, Lesesälen sowie 
prüfungs- und sprachlernzentren in über 90 Ländern ist 
das goethe-institut seit 1951 für viele menschen der ers-
te kontakt mit deutschland. es arbeitet parteipolitisch 
ungebunden.

seit 1990 besteht das goethe-institut in warschau, 
das zahlreiche angebote für deutschlernende und an 
deutschland interessierte jeden alters anbietet. 

www.goethe.de/polen



das deutsch-polnische jugendwerk (dpjw) ermöglicht die 
Begegnung und zusammenarbeit junger deutscher und 
polen. es finanziert und initiiert deutsch-polnische jugend- 
begegnungen und unterstützt sie inhaltlich.

das dpjw fördert jugendbegegnungen, die so vielfältig sind 
wie die interessen der jugendlichen – von Theaterworkshops 
über gemeinsame umweltschutzprojekte von schulen bis zu 
rasenhockeyturnieren. für organisatorinnen und organisato-
ren von jugendbegegnungen – Lehrkräfte, pädagoginnen und 
pädagogen sowie Leitungsteams von austauschprojekten – 
bietet das dpjw außerdem fortbildungen, konferenzen,  
seminare und publikationen an.

das dpjw wurde am 17. juni 1991 als internationale orga-
nisation von den regierungen der Bundesrepublik und der 
republik polen gegründet, zeitgleich mit der unterzeichnung 
des Vertrags über gute nachbarschaft und freundschaftli-
che zusammenarbeit. seit dieser zeit hat das dpjw die 
Begegnung von mehr als 3 mio. junger deutscher und polen 
ermöglicht. 

polsko-niemiecka współpraca młodzieży (pnwm) umożliwia 
spotkania i współpracę młodych polaków i niemców. dofinan-
sowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie 
projekty.
 
pnwm dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce 
i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – 
od warsztatów teatralnych, przez międzyszkolne projekty 
ekologiczne, po mecze hokeja na trawie. dla organizatorów 
tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – pnwm 
przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje 
publikacje. 
 
pnwm została utworzona 17 czerwca 1991 roku jako organiza-
cja międzynarodowa przez rządy polski i niemiec, równocze-
śnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. od początku 
istnienia pnwm umożliwiła udział w projektach ponad  
3 milionom młodych polaków i niemców.  

diese handreichung wurde auf papier aus nachhaltiger wald-
wirtschaft gedruckt.

publikacja wydrukowana na papierze pochodzącym z lasów 
objętych zrównoważoną gospodarką leśną.

diese publikation wird nicht über den handel vertrieben. sie 
wird ausschließlich vom deutsch-polnischen jugendwerk 
(dpjw) bzw. dessen partnern abgegeben.

publikacja nie na sprzedaż. dystrybucja wyłącznie przez  
polsko-niemiecką współpracę młodzieży (pnwm)  
lub jej partnerów.

Büro in deutschland/ Biuro w niemczech
friedhofsgasse 2, 14473 potsdam
Tel.: +49 331 284790
buero@dpjw.org
www.dpjw.org 

Biuro w polsce/ Büro in polen
ul. alzacka 18, 03-972 warszawa
tel.: +48 22 5188910
biuro@pnwm.org
www.pnwm.org  

deutsch-polnisches jugendwerk (dpjW) polsko-niemiecka Współpraca młodzieży (pnWm)


