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Grupowanie - Parowanie - Jak inaczej podzielić uczniów w pary i grupy? 
 
Przedmiot: geografia, angielski, niemiecki 
 
Karty z flagami krajów świata (31) 
 
Wydrukuj, zalaminuj i wytnij karty, tak by jedna flaga stanowiła jedną kartę. 
 
Pomieszane karty wrzuć do pudełeczka i pozwól dzieciom losować, lub sam rozdaj. 
Zadaniem uczniów jest odnaleźć flagi krajów, które znajdują się na tych samych kontynentach. 
Jeden kontynent tworzy jedną grupę. Na kartach zostawiono miejsce, aby uczniowie mogli również 
zmazywalnymi pisakami podpisać nazwę kraju. 
 
W kartach użyłam pięć kontynentów, a więc możemy uczniów podzielić na pięć grup. 
W zależności od tego ilu mamy uczniów tyle wybieramy krajów z danego kontynentu. 
Np. 

Liczba uczniów w klasie Liczba kontynentów (grup) Liczba państw (uczniów) 

35 5 7 

30 5 6 

25 5 5 

20 5 4 

15 5 3 

10 (parowanie) 5 2 

 
Jeśli mamy inną liczbę uczniów, należy samemu zdecydować czy dodamy kontynent czy państwo - jedna 
grupa będzie miała o jednego uczestnika więcej lub mniej - tak też się zdarza ;) 
 
W tabelce poniżej zamieszczam nazwy państw również w języku angielskim i niemieckim - zatem można grę 
wykorzystać na lekcjach tych i innych języków. 
 
Uczniowie mogą nie znać niektórych flag, należy wtedy w zależności od grupy, klasy z jaką pracujemy albo 
pozwolić uczniom na korzystanie z telefonu, albo udostępnić komputer w sali, aby mogli sprawdzić. 
Po zakończonej próbie podziału na grupy przez uczniów, należy sprawdzić, czy udało im się dobrze 
pogrupować. Jeśli nie, trzeba pomóc, podpowiedzieć ;) 
 
Karty można również wykorzystać do pracy na zajęciach indywidualnych, np. uczniowie muszą podpisać flagi 
nazwami krajów, przyporządkować do odpowiedniego kontynentu... 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Kontynent Kraj English Deutsch  

Afryka Botswana Botswana 
 

Botsuana 

 

Egipt Egypt  Ägypten  

 

Etiopia Ethiopia  Äthiopien 

 

Namibia Namibia  Namibia 

 

Tunezja Tunisia   Tunesien 

 

Somalia Somalia  Somalia 

 

Uganda Uganda   Uganda 

 

Ameryka 
Południowa 

Brazylia Brazil Brasilien 

 

 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Botswana
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Egypt
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/%C3%84gypten
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Ethiopia
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/%C3%84thiopien
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Namibia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Tunisia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Somalia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Uganda
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Brazil


Argentyna Argentina 
 

Argentinien 

 

Chile Chile  
 

Chile 

 

Kolumbia Colombia   Kolumbien 

 

Gujana Guyana   Guyana 

 

Urugwaj Uruguay  Uruguay 

 

Wenezuela Venezuela 
 

Venezuela 

 

Azja Wietnam Vietnam  Vietnam 

 

Chiny China  Chi̱na 
 

 

Indie India   
Indien  
 

 

 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Argentina
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Argentinien
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Colombia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Guyana
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Uruguay
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Venezuela
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Venezuela
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Vietnam
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Vietnam
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=China
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=India
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Indien


Laos Laos  

 

Laos 

 

Japonia Japan  Japan  
 

 

Malezja Malaysia   Malaysia 
 

 

Tajlandia Thailand  Thailand 

 

Białoruś Belarus   
Belaruss 

 

Europa Albania Albania  Albanien 

 

Bułgaria Bulgaria  Bulgarien 

 

Austria Austria  

 

Österreich 

 

Estonia Estonia  Estland 

 

 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Laos
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Japan
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Japan
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Malaysia
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Malaysia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Thailand
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Belarus
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Albania
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Bulgaria
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Bulgarien
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Austria
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/%C3%96sterreich
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Estonia


Portugalia Portugal   Pọrtugal 

 

Ukraina Ukraine  die Ukraine 

 

Ameryka 
Północna 

Kanada Canada  Kanada 

 

Meksyk Mexico  Mexiko 

 

Stany Zjednoczone the United States 
 

die USA 

 

Kuba Cuba   Kuba 

 

Honduras Honduras 

 

Honduras 

 

Gwatemala Guatemala 
 

Guatemala 

 

Nikaragua Nicaragua 
 

Nikaragua 

 

 

 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Portugal
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Ukraine
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/die
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Ukraine
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Canada
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Kanada
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Mexico
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Mexiko
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=the+United+States
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/die
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/USA
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Cuba
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Honduras
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Guatemala
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Nicaragua

