


Akcja kreatywności, logistyki i integracji 

„Podaj dalej” polega na zrealizowaniu w 

jak najkrótszym czasie powierzonego 

klasom zadania. Liczy się zgranie, 

umiejętność planowania i oczywiście 

szybkość realizacji.  



 

 Dla kogo? – dla wszystkich klas! 

 

 Czas start? – PONIEDZIAŁEK 
15.02.2021 godzina 13.00- 15.00 

 

 Miejsce rozpoczęcia? – SEKRETARIAT 
SZKOŁY 

 

 Zakończenie? – w zależności od 
kreatywności i zgrania członków klasy 



Każda klasa ma za zadanie przeprowadzić logistyczną akcję podawania od 
osoby do osoby ze swojej klasy otrzymanego od Pani Dyrektor fantu 
(jakiego?... to niespodzianka). 
Fant odbiera osoba z danej klasy, która ma numer 1 w dzienniku 
lekcyjnym dnia 15 lutego 2021roku (poniedziałek) w godzinach 13.00- 
15.00 z sekretariatu szkoły. 
Po otrzymaniu fantu uczeń z numerem 1 ma za zadanie przekazać fant 
kolejnej osobie z dziennika (uczniowi z numerem 2). 
Uczeń z numerem 2, na dowód, że go otrzymał  OBOWIĄZKOWO robi 
sobie selfie z fantem i wysyła je  na platformę Teams (Zespół: Zajęcia z 
Wychowawcą) i przekazuje fant kolejnej osobie z dziennika (uczniowi z 
numerem 3). 
Sytuacja PRZEKAZANIE – ZDJĘCIE – PRZEKAZANIE powtarza się aż 
ostatni uczeń z dziennika otrzyma fant i udowodni to zdjęciem.  
Ostatni uczeń odnosi fant do sekretariatu szkoły.  
Wtedy jest CZAS STOP.  
  
 
 
 



Wygrywa klasa, która jako pierwsza odniesie fant do 
szkoły!!! 

Nagrodą za I miejsce – jest… 
 Organizacja dla klasy ogniska (maj - czerwiec); 

 Prawo do przełożenia na inny termin 1 dowolnego sprawdzianu w drugim semestrze; 

 3 wybrane przez klasę dni wolne od prac domowych, odpytywań i kartkówek dla 
wszystkich członków klasy. 

Pozostałe nagrody to: 

Dla klasy, która przyniesie fant jako druga: 
 Organizacja ogniska (maj – czerwiec); 

 2 wybrane dni wolne od prac domowych, odpytywań i kartkówek dla wszystkich 

członków klasy.  

Dla klasy, która przyniesie fant jako trzecia: 
 Organizacja ogniska (maj - czerwiec); 

 1 wybrany dzień wolny od prac domowych, odpytywań i kartkówek dla wszystkich 
członków klasy. 



Inwencja twórcza oraz logistyka przekazywania fantów zależy od 

kreatywności  i umiejętności współpracy danej klasy.  

Waszym zadaniem będzie zlokalizowanie kolegi/koleżanki i opracowanie 

planu dotarcia do jego/jej miejsca pobytu. 

Można prosić o pomoc rodziców i znajomych w dotarciu na miejsce.  

Zasady są proste, przypomnijmy je: 
 

 każdy uczeń z klasy ma otrzymać fant i zrobić sobie z nim zdjęcie (na 
dowód, że go otrzymał), które niezwłocznie umieszcza na Teams. Będzie 
tam odnotowana godzina, więc wychowawca będzie mógł zweryfikować 
kolejność przekazywania fantów. Ominięcie osoby lub niewysłanie zdjęcia 
dyskwalifikuje całą klasę! Warto więc trzymać rękę na pulsie. 

 kolejność przekazywania fantu jest obowiązkowa – od osoby z numerem 1 
(numer z dziennika elektronicznego) kolejno, zgodnie z numerami w 
dzienniku, aż do ostatniej osoby. 

 pierwsza osoba z dziennika z danej klasy odbiera fant z sekretariatu, a 
ostatnia go odnosi. 

 

 

 

 



 

 

 

Wasza Dyrektor 

Barbara Koronkiewicz 


