
 Squla
Radość z nauki!

Przeczytaj nasz przewodnik
dla nauczycieli i dowiedz się, jak  

korzystać z internetowej platformy 
edukacyjnej Squla.pl w klasie!



Wszystkie gry, misje oraz filmy dostępne  
w zasobach Squli dotyczą zagadnień z programu  

nauczania szkoły podstawowej i są zgodne z podstawą 
programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Squla:   Radość z nauki! 
    Radość z nauczania!

André Haardt, dyrektor i założyciel Squli:
„W Squli jesteśmy głęboko przekonani, że dzieci uczą 
się szybciej i efektywniej, kiedy robią to
z przyjemnością oraz w dobrym nastroju. Aby w ten 
sposób uczyć w szkołach, proponujemy nauczycielom 
proces nauczania bazujący na wartościowym narzędziu 

dostosowanym do programu, potrzeb i wyposażenia szkoły. 
Wierzymy, że Squla jest kreatywnym narzędziem nauczania, dzięki 
któremu nauczyciele mogą wykorzystywać swoje pomysły podczas 
prowadzenia lekcji. Zapewniamy wszystkim nauczycielom 
całkowicie bezpłatny dostęp do Squli w przekonaniu, że radość
z nauczania dla nauczycieli to radość z nauki dla uczniów”.    

Ewa Stolarczyk, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 316 w Warszawie:
„Squla to platforma edukacyjna dla dzieci, która 
pomaga zwiększyć ich zaangażowanie w trakcie lekcji. 
Zauważyłam, że rozwiązując w klasie misje w Squli na 
tablicy multimedialnej, moi uczniowie nie tylko świetnie 
się bawią, ale i szybciej zapamiętują oraz przyswajają 
nowe informacje. Rzeczywiście dzieci lubią Squlę
i proszą, by w nią grać na lekcji. Ja zaś lubię w tej 

platformie łatwość jej obsługi oraz bogaty program zadań”.
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Jaka jest misja Squli?

Misją Squli jest udostępnienie nauczycielom, chcącym 
wdrażać w swoich szkołach koncepcję nauki poprzez 
zabawę, platformy edukacyjnej najwyższej jakości. 
Skoro przyświeca nam taki cel, jest dla nas oczywiste, 
że szkołom udostępniamy tę platformę edukacyjną 
bezpłatnie. Mamy jednak świadomość, że nie każda 
klasa jest wyposażona w tablety lub tablicę 
multimedialną, dlatego nieustannie współpracujemy
z nauczycielami, aby:

• wspólnie szukać pomysłów na używanie Squli  
w klasie niezależnie od posiadanego sprzętu,

• odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące 
korzystania z naszej platformy, aby ją ciągle 
udoskonalać,

• stworzyć przewodnik, który pomoże nauczycielom 
swobodnie poruszać się po naszej platformie.



Jakie cele chcemy osiągnąć,
udostępniając Squlę w szkołach?

Motywacja 
Twoi uczniowie ciężko pracowali? Jeden z nich osiągnął naprawdę 
imponujący wynik? W Squli możesz nagradzać swoich podopiecznych! 
Wydrukuj dla uczniów dyplomy z gratulacjami. To świetny sposób, 
aby zmotywować ich do dalszej pracy!

Możesz również nagrodzić swoją klasę za ciężką pracę w ten sposób, 
że pozwolisz uczniom wybrać grę, w którą zagrają! Squliada? A może 
Asy z klasy? Niech w nagrodę Twoi podopieczni sami zdecydują!

Systematyczność
W szkole dzieci uczą się również planowania zadań oraz 
organizowania wolnego czasu. Możesz pomóc swoim uczniom 
w ćwiczeniu tych umiejętności i wybrać jeden dzień
w tygodniu, kiedy będziecie grać w Squlę w klasie. Na 
przykład w każdy poniedziałkowy poranek – aby w przyjemny 
i wesoły sposób rozpocząć nowy tydzień nauki!

Systematyczna gra w Squlę to również gwarancja rozwoju dla 
Twoich uczniów.  Dla osiągania jak najlepszych efektów 
radzimy grać w Squlę raz w tygodniu.

Osiągnięcia
Squla to doskonałe narzędzie nauki, pozwalające zarówno 
utrwalić materiał przerabiany na lekcji, jak i uzupełnić go
o dodatkowe informacje. Dzieci lubią uczyć się ze Squlą
i korzystając z niej, więcej się uczą, dlatego Squla pomaga im 
osiągać lepsze wyniki. 

W Squli możesz również dopasowywać poziom trudności 
zadań do możliwości swoich uczniów, aby nie zniechęcili się, 
gdy pytania będą dla nich za proste lub za trudne. 

Zabawa
Squla to nauka, ale również zabawa!
Twoi uczniowie – czy to przed wakacjami, czy przed świętami – mają 
problemy z koncentracją, kiedy atmosfera na lekcji jest bardziej 
swobodna? Jest na to sposób! Squla skłoni Twoich uczniów do 
efektywniejszej pracy!

Kolorowa, przyjazna i uwielbiana przez dzieci grafika na naszej 
platformie została stworzona na wzór holenderskiej Squli, która od 
sześciu lat cieszy się ogromną popularnością w swoim macierzystym 
kraju. Dzieci bawią się ze Squlą, czasem nawet nie zdając sobie 
sprawy, jak wiele przy okazji się uczą!



Gry i turnieje, 
które można 
 wykorzystać  

w klasie 

Gra numer 1: Wielki turniej!

Gra numer 2: Jeden na wszystkich!

Jesteście gotowi zmierzyć się z inną klasą ze swojej 
szkoły? Wystarczy ustalić termin takiej rywalizacji 
albo dołączyć do jednego z aktualnie rozgrywanych 
turniejów. Jeżeli żaden turniej jeszcze się nie 
rozpoczął, warto go zainicjować! Może inna klasa 
zdecyduje się powalczyć z Wami?

Uzgodnijcie sposób udzielania odpowiedzi. Przykładowo, możecie wybrać 
kapitana drużyny (czyli przedstawiciela klasy) bądź ustalić, którzy uczniowie 
będą się w tej roli zmieniać. A może po prostu Ty będziesz wybierać 
odpowiedź, którą podadzą Ci uczniowie? 

Pamiętajcie, że liczy się również czas! Im prędzej udzielicie poprawnej 
odpowiedzi, tym więcej punktów zdobędziecie. Aktualne wyniki wszystkich 
klas będą przez cały czas widoczne z boku ekranu, tak aby napięcie nie 
spadało nawet na chwilę w trakcie gry! 

Jeśli wygra Twoja klasa, koniecznie trzeba to uczcić!

W tej grze jeden uczeń gra przeciwko pozostałym 
kolegom. Na ekranie widocznym dla całej klasy  
są wyświetlane zadania. Po każdym pytaniu uczniowie 
mają czas, aby zapisać odpowiedź na kartce.  
Kiedy wszyscy to zrobią, uczeń przy ekranie udziela 
na głos odpowiedzi. Przypomnij klasie, że gracie 
bez podpowiadania!

Jeśli uczeń przy tablicy wskaże właściwe rozwiązanie, nauczyciel sprawdza, 
które z pozostałych dzieci również odpowiedziały poprawnie. Ci uczniowie 
kontynuują grę, natomiast pozostali od tego momentu nie biorą w niej udziału. 

Jeżeli uczeń przy tablicy poda błędną odpowiedź, odpada z gry, a na jego 
miejsce nauczyciel wybiera inną osobę. Zwycięża uczeń, który najdłużej 
utrzyma się w grze.

Potrzebne wyposażenie: 
1 komputer, 1 tablet lub 
1 tablica multimedialna

Potrzebne wyposażenie: 
1 komputer, 1 tablet lub 
1 tablica multimedialna, 
opcjonalnie karteczki ABCD



Gry 
zespołowe

Gra numer 3: Mistrzowie Squli

Twoja klasa kocha wyzwania? Uczniowie dobrze 
radzą sobie z pracą w grupie? Koniecznie 
spróbujcie zagrać w Mistrzów Squli!

Podziel klasę na dwie grupy i przygotuj dwa komputery. Następnie 
zdecyduj, z jakiego przedmiotu dzieci będą rozwiązywać zadania. Każda 
z drużyn będzie pracować na swoim urządzeniu.

Do rozwiązania każdego zadania drużyna wyznacza innego ucznia. 
Wyniki są cały czas widoczne na ekranie, dzięki czemu rywalizacja budzi 
emocje do samego końca. Zwycięski zespół,  poza trwającą tydzień 
„wieczną chwałą”, zasłuży też z pewnością na dodatkową nagrodę!

Potrzebne wyposażenie: 
2 komputery lub 2 tablety
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B   fałsz
A   prawda

Prawda czy fałsz?

"Istnieją głoski dźwięczne, które nie mają bezdźwięcznej pary".
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Gra numer 4: Wasza kolej! 

Świetny wybór, gdy zależy Ci na tym, aby dzieci 
grały i uczyły się ze Squlą w mniejszych grupach!

Podziel klasę na małe zespoły (3–4 osoby). Każda
z grup musi mieć długopis i kilka kartek. Zadania 

wyświetl (bez stopera!) na ekranie widocznym dla wszystkich.

Drużyna, której zadaniem jest udzielenie odpowiedzi, staje przy 
ekranie bądź tablicy. Po odczytaniu pierwszego pytania drużyny 
będące w ławkach mają czas na uzgodnienie odpowiedzi oraz  
zapisanie jej na kartce. Kiedy to zrobią, odwracają kartkę tak, aby 
odpowiedź nie była widoczna. Gdy odpowiada zespół przy ekranie lub 
tablicy, pozostałe grupy unoszą swoje karteczki. Wyświetla się 
poprawna odpowiedź. Drużyny, które udzieliły właściwej odpowiedzi, 
zdobywają punkt. Następnie zmienia się grupa przy ekranie/tablicy. 
Wygrywa drużyna z największą liczbą punktów.

Potrzebne wyposażenie: 
1 komputer, 1 tablet lub 
1 tablica multimedialna

Gra numer 5: Asy z klasy

Podziel klasę na małe grupy, liczące po 2–3 
uczniów każda. Rywalizacja toczy się 
jednocześnie między trzema grupami.

Zwycięski zespół otrzymuje 3 punkty, drugi
w kolejności – 2 punkty, za trzecie miejsce przyznaje się 1 punkt. 
Pamiętaj, aby zapisywać punktację.

Według tych zasad należy rozegrać co najmniej trzy miniturnieje. 
Jeśli uczniowie będą chcieli grać dalej, nie powstrzymuj ich! 
W ten sposób przecież się uczą. Na koniec podlicz punkty. Zwycięża 
oczywiście drużyna z najwyższą punktacją.

Potrzebne wyposażenie: 
4–5 komputerów 
lub 4–5 tabletów



 Gry 
indywidualne

Gra numer 6: Squliada

Gra numer 7: Jeden na jednego

Zorganizuj turniej i pozwól uczniom grać  
w Squlę przez tydzień. Przygotuj plan rozgrywek 
na kolejne dni, w którym uczniowie będą mogli 
znaleźć informację, kiedy przypada ich kolej.

Każdy z uczniów ma w tygodniu wyznaczony czas na grę (np. 15 
minut). Punkty zdobyte przez dzieci są zapisywane w widocznym 
miejscu. Na koniec tygodnia podlicza się je i trójka najlepszych 
uczniów otrzymuje symboliczną nagrodę. Jeśli pracujesz z małą klasą, 
możesz zorganizować miniturniej w ciągu jednego dnia.

Nie ma nic bardziej ekscytującego niż 
bezpośredni pojedynek! Do tej gry będą 
potrzebne dwa komputery, najlepiej ustawione 
naprzeciwko siebie. Dwóch pierwszych 

uczestników rozwiązuje zadania z tego samego przedmiotu. 
Zwycięzca zostaje na swoim miejscu, natomiast miejsce przegranego 
zajmuje inny uczeń. Kto wygra najwięcej pojedynków – wygrywa cały 
turniej!

Potrzebne wyposażenie: 
1 tablet lub 1 komputer 
dla ucznia

Potrzebne wyposażenie: 
2 komputery lub 2 tablety



Gra numer 8: Jeden na czterech

W tej grze obowiązują podobne zasady jak  
w Jeden na jednego z tą różnicą, że potrzebnych 
jest pięć komputerów. Ustaw komputery obok 
siebie. Pięciu graczy przystępuje do 
rozwiązywania tych samych zadań. Zwycięzca 

pozostaje na swoim miejscu, natomiast przegranych zastępują inni 
uczniowie. Gdy już każdy z uczniów zagra w Squlę, czas wyłonić 
zwycięzcę. Zostaje nim gracz, który wygrywał najczęściej!

Potrzebne wyposażenie: 
5 komputerów lub 
5 tabletów 
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Najczęściej zadawane pytania 
na temat Squli 

Oczywiście! W tym poradniku przedstawiamy różne sposoby  
korzystania ze Squli w zależności od wyposażenia klasy i celów 
nauczyciela. Na tym jednak nie kończą się możliwości naszej  
platformy. Proszę, skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci  
znaleźć takie rozwiązanie, które będzie odpowiadało Twoim  
potrzebom i jednocześnie uwzględniało ograniczenia związane  
z posiadanym sprzętem! 

Na naszej platformie nie było, nie ma i nigdy nie będzie reklam  
w żadnej formie. Również dla nas, twórców Squli, bardzo ważne 
jest bezpieczeństwo dzieci w sieci, dlatego Squla nie przewiduje 
opcji czatu. 

Tak, w każdej chwili możesz sprawdzić wyniki poszczególnych 
uczniów na swoim koncie nauczycielskim i śledzić ich postępy 
w nauce! 

1. Nie mam w klasie tabletu dla każdego ucznia. 
Czy mogę korzystać ze Squli?

3. Czy Squla jest bezpieczną platformą, wolną od reklam?

2. Czy mogę sprawdzać wyniki swoich uczniów w Squli?

Wszystkie zadania w Squli są opracowywane przez nauczycieli 
oraz ekspertów w dziedzinie edukacji i w pełni zgodne z podstawą 
programową MEN. Dodatkowo materiał z języka angielskiego  
powstał we współpracy z Oxford University Press.

Zdecydowanie! Squla organizuje warsztaty oraz szkolenia zarówno 
dla nauczycieli zaczynających swoją przygodę z tą platformą, jaki 
dla tych, którzy już znają Squlę, ale chcieliby poznać ją jeszcze 
lepiej. Prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia daty oraz miejsca 
kolejnych warsztatów. 

Jak najbardziej! Nauczyciele mają bezpłatny dostęp do wszystkich 
zasobów Squli, uczniowie natomiast tylko w trakcie godzin  
lekcyjnych. Jednak ci uczniowie, którzy po zajęciach, w godzinach 
wieczornych oraz w weekendy chcą dalej korzystać ze Squli,  
muszą mieć wykupiony abonament.

4. Czy mogę mieć pewność, że zadania w Squli zostały opracowane  
poprawnie pod względem merytorycznym i z należytą starannością? 

5. Czy Squla na pewno jest bezpłatną platformą w szkołach?

6. Czy istnieje możliwość szkolenia dla nauczycieli  
chcących korzystać ze Squli?



W 2015 roku Squla podjęła współpracę z Oxford University Press 
– największym wydawnictwem uniwersyteckim i liderem na rynku  
nauczania języka angielskiego. Dzięki partnerstwu z OUP dzieci  
korzystające ze Squli mogą się uczyć języka angielskiego na 
najwyższym poziomie.

„Wyjątkowe podejście Squli do nauki poprzez zabawę naturalnie 
łączy się z misją Oxford University Press w angażowaniu uczniów  
do nauki języka angielskiego– komentuje Ewa Czarnojan, General 
Manager Oxford University Press w Polsce. – Sposób, w jaki Squla 
motywuje uczniów do nauki dzięki nowoczesnym technologiom
i aplikacjom, pozwala nam lepiej dostosowywać metody nauki do 
oczekiwań młodego pokolenia. Przeniesienie materiałów 
edukacyjnych na smartfony, tablety i komputery sprawia, że dzieci 
mają więcej radości z nauki” – dodaje Ewa Czarnojan.

Oxford University Press dostarczył naszej platformie oryginalne 
materiały wideo, audio oraz ilustracje dla uczniów na poziomie 
wszystkich klas szkoły podstawowej. Najmłodsi użytkownicy Squli 
dzięki wkładowi OUP mogą teraz ćwiczyć język angielski, grając
w gry rozbudowujące ich słownictwo, a także słuchając bogatych 
materiałów audio. Co więcej, w Squli dzieci mogą również rozwijać 
umiejętności, których wymaga od nich dzisiejszy świat, gdyż nowe 
materiały Oxford University Press kładą nacisk na naukę 
niezależnego i twórczego myślenia, komunikacji oraz współpracy.

Squla i Oxford University Press 
połączyły siły!



Squla to nauka, zabawa, ale i wspaniałe konkursy oraz 
ogólnopolskie turnieje organizowane dla uczniów! 

Największym turniejem Squli jest Fun Week, którego 
pierwsza edycja cieszyła się ogromną popularnością  

w szkołach podstawowych!

Do zobaczenia w Squli!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania 
ze Squli  w klasie, prosimy o wiadomość  

na adres: nauczyciel@squla.pl.

Na Twoje pytania odpowiemy  
z radością, tak szybko, jak to 

będzie możliwe.

Zapraszamy także na stronę  
informacyjną dla nauczycieli:  
www.squla.pl/dla-nauczycieli  

oraz na bloga:  
www.squla.pl/blog/nauczyciele.

www.squla.pl

www.facebook.com/squla.pl
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