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Celem serii Jak to ugryźć? jest promowanie nowych trendów w edukacji i zachęcanie 

nauczycieli do sięgania po mniej znane metody czy techniki nauczania języków obcych. 

Każdy PDF poświęcony jest tylko jednemu tematowi, co pozwala zaprezentować 

poszczególne zagadnienia w dosyć szczegółowy sposób. Dzięki temu nauczyciele 

mogą krok po kroku oswajać się z nową techniką i stopniowo wprowadzać ją na swoje 

lekcje. W każdym PDF-ie zamieszczamy również przykładowe ćwiczenia czy karty 

pracy, tak aby każdy nauczyciel mógł wypróbować je na swoich lekcjach. W ten sposób 

można sprawdzić w praktyce, czy dana technika nam odpowiada. Czy jest skuteczna w 

nauczaniu konkretnych treści? Czy uatrakcyjnia nasze lekcje? Czy motywuje i angażuje 

naszych uczniów do pracy?

W tym odcinku Jak to ugryźć? zaprezentujemy technikę role play. Cieszy się ona ogromną 

popularnością w nauczaniu języków obcych. Niestety, w nauczaniu języka polskiego 

wciąż jest traktowana trochę po macoszemu. Słaba znajomość tej techniki sprawia, 

że nauczyciele niechętnie po nią sięgają,  pozbawiając się tym samym ogromnych 

korzyści, jakie ona ze sobą niesie.  Na niewielką popularność tej techniki wpływa 

również niedostateczna ilość  materiałów do nauczania polskiego, które opierałyby 

się na odgrywaniu ról. W podręcznikach dla nauczycieli czy innych materiałach do 

nauczania znajdziemy różne symulacje np. u lekarza czy w sklepie, jednak to nie 

to samo co technika role play. Inne będą reguły rządzące się tymi technikami i w 

rezultacie inne też będą korzyści wynikające z ich stosowania.  Symulacje to ćwiczenia, 

w których uczniowie odgrywają samych siebie w ograniczonym i sprecyzowanym 

kontekście np. zamawianie jedzenia w restauracji. Natomiast role play to odgrywanie 

wymyślonych postaci w bardziej otwartych sytuacjach.

Rozróżnienie między symulacją a techniką role play jest tutaj kluczowe, ale czego 

jeszcze będzie się można dowiedzieć z Jak to ugryźć? Poniżej znajdziecie charakterystykę 

wspomnianej techniki, w tym również jej zalety, zarówno z perspektywy ucznia, jak 

i nauczyciela. Będzie także mowa o tym, jak samodzielnie przygotować scenki do 

odgrywania i o czym pamiętać przeprowadzając je na lekcji. Jak się ustrzec błędów 

oraz jakich efektów oczekiwać? Jednym słowem garść przydatnych informacji oraz 

praktycznych wskazówek. Na końcu znajdziecie również kilka gotowych kart z rolami 

do odgrywania. W sam raz do testowania na lekcjach.  



Za najważniejszą cechę techniki role play powinno się 

uznać przeniesienie uwagi z nauczyciela na ucznia. To 

uczeń jest tutaj cały czas w centrum. Rola nauczyciela 

ogranicza się do pomocy w przygotowaniu się do 

odegrania roli, np. wyjaśnienie nieznanych słów czy 

wspólne wypisanie wyrażeń i zwrotów, które mogą 

przydać się w trakcie odgrywania scenek oraz do 

udzielenia informacji zwrotnej już po zakończeniu 

ćwiczenia.

Kolejnym wyróżnikiem role play jest tzw. low input – high 

output, czyli mały wkład pracy, duże rezultaty. Technika 

ta nie wymaga od nauczyciela długich i starannych 

przygotowań. To uczeń wypełnia sobą całą lekcję. Jeżeli 

mamy już wcześniej przygotowane role do odegrania, 

cała nasza praca to przyniesienie ich na lekcje i rozdanie 

ich uczniom. Właściwa część tej techniki, a raczej jej istota 

rozgrywa się na lekcji i w dużej mierze zależy od ucznia. 

Nauczyciel jedynie reaguje na to, co dzieje się przed i w 

trakcie odgrywania scenek.

Role play to technika niezwykle elastyczna, która 

uzależniona jest głównie od inwencji i wyobraźni 

uczestników. I to może być również jedna z przyczyn, 

dlaczego nauczyciele wciąż niechętnie stosują ją na swoich 

lekcjach. Często obawiamy się, że nasi uczniowie nie są 

wystarczająco kreatywni, aby z powodzeniem stosować 

na lekcjach tę właśnie technikę. To nie są oczywiście 

bezpodstawne obawy. Nawet mniej kreatywne ćwiczenia 

zniechęcają uczniów o bardziej analitycznych czy ścisłych 

umysłach. W przypadku role play możemy jednak tak 

przygotować ćwiczenie, aby nie wymagało ono od 

uczniów większej niż zazwyczaj kreatywności. Dzięki 

swojej elastyczności technika ta sprawdzi się zarówno 

z mniej, jak i bardziej kreatywnymi uczniami. Jeżeli rola, 

którą otrzymuje uczeń została wystarczająco dobrze 

nakreślona, nie ma potrzeby tworzenia postaci od zera. 

Wystarczy wykorzystać informacje, które znajdują się 

w opisie roli. Takie dosyć szczegółowe przedstawienie 

postaci nie ograniczy jednak w żaden sposób bardziej 

kreatywnych uczniów. Będzie stanowić dla nich jedynie 

bazę, na której stworzą swoją wersję postaci.

Czym się charakteryzuje technika role play?
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Zalety pracy z techniką role play

Jak powszechnie wiadomo, najtrudniejszy pierwszy krok. Sam pomysł pracy z techniką role play wzbudza w wielu z nas 

mnóstwo wspomnianych już obaw. I nie chodzi tu tylko o niedostateczną kreatywność naszych uczniów, ale również o 

obawy związane z utrzymaniem porządku na lekcji czy przekonanie, że uczniowie zaczną rozmawiać w swoim języku, 

niedostatecznie zrozumieją swoją rolę, a także, że nie będziemy mieć absolutnie żadnej kontroli nad czasem. Jednym 

słowem, obawiamy się tego, że lekcja nam się po prostu rozjedzie. Kiedy jednak zaczniemy pracować z techniką role play, 

zobaczymy, że korzyści z niej płynące znacznie przewyższają początkowy dyskomfort czy obawy. Wystarczy przestrzegać 

kilku reguł, a wszystko potoczy się tak, jak powinno. Ale o regułach później. Najpierw korzyści, a jest ich naprawdę sporo.

Co daje nauczycielom praca z role play?

• znacznie odciąża proces przygotowania się do lekcji

• przenosi uwagę na ucznia

• skutecznie angażuje do pracy wszystkich uczniów

• nadaje aktywnościom na lekcji wymiar autentyczności

• sprzyja autonomizacji uczniów

• pozwala realizować nawet mało interesujące tematy w 

ciekawy sposób

Co daje uczniom technika role play?

• buduje i wzmacnia pewność siebie

• szkoli sprawność mówienia w różnorakich sytuacjach

• uświadamia, jak mogą przebiegać interakcje między 

użytkownikami języka 

• rozwija umiejętność używania fatycznych form języka

• prowadzi do poprawienia jakości interakcji

• wyposaża uczniów w maski, przez co skutecznie 

zmniejsza strach przed mówieniem

• doskonali kompetencje komunikacyjne takie jak: 

argumentowanie, negocjowanie czy dyskutowanie

• uczy logiki i spójności w budowaniu wypowiedzi

• pozwala osiągnąć płynność, swobodę i naturalność w 

mówieniu

• stanowi formę zabawy

• zwiększa motywację
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Gillian Porter Ladousse w jednej ze swoich książek* dzieli się z czytelnikami wskazówkami, które nie tylko znacznie 

ułatwiają pracę z techniką role play, ale również pomagają ustrzec się przed potencjalnymi problemami, które czyhają 

zwłaszcza na niedoświadczonych nauczycieli.

Oto kilka, moim zdaniem, najcenniejszych rad, jakie udziela Ladousse:

O czym należy pamiętać, pracując z techniką 
role play?

1. Odróżnij hałas od chaosu. 

Wielu nauczycieli niepotrzebnie obawia się, że przy pracy z techniką role play, utracą kontrolę nad zajęciami. Trochę 

hałasu na lekcji nie oznacza jednak, że przebiega ona bez planu. Przygotowywanie się do odgrywania ról, w tym również 

praca w mniejszych zespołach zawsze będzie się wiązać z bardziej ożywioną atmosferą w klasie. Ale to bardzo dobrze. 

Oznacza to nic innego, jak to, że uczniowie mocno angażują się w wykonywane ćwiczenia, a przecież to zaangażowanie i 

emocje, jakie temu towarzyszą sprawiają, że uczniowie uczą się o wiele skuteczniej.

2. Upewnij się, że uczniowie zrozumieli sytuację i swoje role.

Odegranie scenek powinna poprzedzić część wprowadzająca, czyli zaznajomienie uczniów z tematem. Warto w tym 

miejscu popracować ze słownictwem, które nie tylko pojawia się w opisach ról, ale również może przydać się uczniom 

już w trakcie ich odgrywania. Najprostszym sposobem będzie tutaj wspólne wypisanie przydatnych zwrotów oraz 

wyjaśnienie nowego słownictwa. 

Nieoceniona w tym momencie lekcji jest demonstracja. Jeżeli nauczyciel zdecyduje się odegrać jedną z ról, znacznie ułatwi 

to pracę wszystkim uczniom. Nie tylko zaznajomi ich z samą techniką, ale również ich z nią oswoi. Uczniowie będą mieli 

okazję posłuchać właściwej intonacji, zaobserwować mimikę i zwrócić uwagę na gesty. Pamiętajmy tylko o tym, aby do 

takiej demonstracji wybrać raczej ucznia, który dobrze sobie radzi z tworzeniem wypowiedzi ustnych. Chcemy bowiem, 

aby demonstracja stanowiła niejako wzór dla pozostałych.

3. Upewnij się, że w przygotowanych scenkach może wziąć udział różna liczba uczniów.

Najczęściej spotykanymi ćwiczeniami typu role play są takie, dedykowane pracy w parach. Nie zawsze jednak mamy 

parzystą liczbę uczniów w klasie. W takiej sytuacji sami musimy wcielić się w jedną z ról. Dlatego najlepiej jest wybierać 

zestawy role play, w których znajdują się również scenki dla minimum trzech osób. Ciekawym rozwiązaniem są również 

takie ćwiczenia, które opierają się na pracy w grupach. Wtedy liczba uczestników nie stanowi już żadnej przeszkody.

* Ladousse, Gillian Porter. 1997. Role Play. New York: Oxford University Press
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4. Ustal limit czasowy.

To bardzo praktyczna rada. Jeżeli nie narzucimy naszym uczniom jakiegoś limitu czasu, możemy być pewni, że ciągle 

będą potrzebować jeszcze tylko pięciu minutek i w rezultacie nigdy nie będą gotowi. Oczywiście musimy dać im czas na 

wejście w rolę, w tym na zaznajomienie się z nią i zastanowienie, jak chcą ją odegrać, ale ten czas powinien być wcześniej 

ustalony a następnie przestrzegany.

5. Nie koryguj błędów w trakcie odgrywania ról.

Na końcu tej rady powinno pojawić się kilka wykrzykników. Przerywanie uczestnikom scenki w celu korekty ich wypowiedzi 

jest największym błędem, jaki możemy popełnić, pracując z techniką role play. Takie ciągłe korygowanie błędów tworzy 

zbyt duże napięcie dla uczniów, a ponadto niezwykle ich rozprasza. Role play to dynamiczny proces odgrywania roli. 

Nie wolno nam go przerywać, gdyż pozbawi go to wszelkiej autentyczności. Pamiętajmy, że płynność jest tutaj dużo 

ważniejsza niż poprawność. Korygowanie błędów warto zostawić na koniec lekcji i omówić je bez wskazywania, kto je 

popełnił. Nie zapominajmy również o pozytywnej informacji zwrotnej. Tutaj już każdy z osobna powinien usłyszeć kilka 

pozytywnych słów na temat tego, jak poradził sobie z odegraniem swojej roli. 
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Na co zwrócić uwagę, kiedy sami 
przygotowujemy ćwiczenia typu role play?

Kiedy nie chcemy korzystać z gotowych ról do odgrywania 

i planujemy przygotować własne, powinniśmy pamiętać 

o kilku bardzo ważnych kwestiach.

Role powinny być dobrze nakreślone. Aby mieć pewność, 

że zaktywizujemy wszystkich uczniów, w tym tych mniej 

kreatywnych czy bardziej nieśmiałych, musimy upewnić 

się, że w opisie postaci znajduje się wystarczająco dużo 

informacji do odegrania roli. Informacji, na których będzie 

można się oprzeć budując swoją wersję danej postaci. W 

opisach ról możemy również zawrzeć podpowiedzi, co 

do rozwoju sytuacji czy oczekiwania, jak dana sytuacja 

powinna się rozegrać, np. przekonaj swojego rozmówcę 

do zmiany zdania, spróbujcie osiągnąć kompromis, 

przekonaj klienta do wyboru twojej oferty itd.

Scenki sytuacyjne, które tworzymy powinny być 

aktualne i bliskie życiu. Warto się zawsze zastanowić, 

w jakich sytuacjach my sami się często znajdujemy. O 

czym rozmawiamy z przyjaciółmi? Jakie problemy mamy 

z sąsiadami? O co się kłócimy z członkami naszej rodziny? 

Jakie problemy mieliśmy w trakcie naszych podróży czy 

wakacji? Nie musimy oczywiście ograniczać się jedynie 

do naszych doświadczeń, możemy również wykorzystać 

zasłyszane historie czy zupełnie dać się ponieść 

naszej wyobraźni. Tym, co niewątpliwie uatrakcyjni to 

ćwiczenie jest humor. Uczniowie będą mieli świetny 

ubaw, jeżeli postaciom, które odgrywają, nadamy trochę 

humorystycznego rysu. Kłótnia z zrzędliwą sąsiadką 

wnosi na zajęcia więcej zabawy i pozytywnych emocji 

niż można by początkowo zakładać. I jaka to radość dla 

ucznia móc się pokłócić po polsku!

To właśnie w takich ćwiczeniach uczniowie nabierają 

przekonania, że te wszystkie słówka czy struktury 

gramatyczne mogą w końcu zostać wykorzystane w 

codziennych sytuacjach komunikacyjnych. I to właśnie 

takie ćwiczenia pokazują im, że uczą się prawdziwego 

języka, a nie form czy fraz, które można spotkać jedynie 

w podręcznikach.

Przygotowując ćwiczenia typu role play, pamiętajmy 

o różnych układach ról. Upewnijmy się, że mamy 

zarówno role do odgrywania w parach, jak i w trójkach 

czy nawet większych grupach. Możemy się również 

pokusić o elementy grywalizacji, które zawsze 

niezwykle skutecznie aktywizują i motywują do działań 

językowych wszystkich uczniów. Przykładem może tu 

być scenka, w której dwóch przedstawicieli handlowych 

stara się przekonać jak najwięcej klientów do wyboru 

swojej oferty, rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której 

dwoje kandydatów walczy o pracę czy grupy starające 

się przekonać jurorów, że projekt ekologiczny, który 

opracowali jest najlepszy.

Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym testem na to, 

czy dobrze przygotowaliśmy role do odegrania jest kilka 

prostych pytań. Czy ja umiałbym / umiałabym odegrać 

taką scenkę? Czy informacje zawarte w opisie roli byłyby 

dla mnie wystarczające do zbudowania postaci? Czy 

rozumiem sytuację? I najważniejsze. Czy chciałabym 

odegrać taką rolę? Jeżeli sami czujemy, że opisane przez 

nas postacie czy wymyślone scenki są za trudne, zbyt 

skomplikowane albo po prostu nudne, powinniśmy 

jeszcze nad nimi trochę popracować. 
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Efekty regularnej pracy z techniką role play.

Była już mowa o korzyściach płynących ze stosowania tej techniki, teraz więc tylko kilka słów o efektach regularnej z nią 

pracy. Czego możemy się spodziewać?

Po pierwsze, nasi uczniowie zaczną mówić więcej i chętniej i to nie tylko z nami, ale również między sobą. Nabiorą 

płynności i swobody w budowaniu wypowiedzi ustnych, co z kolei pozwoli im skutecznie przełamać wszelkie bariery w 

mówieniu.

Po drugie, ich interakcje staną się zdecydowanie bardziej autentyczne. Nie będą ograniczać się do budowania krótkich 

wypowiedzi ustnych, ale z dużo większą naturalnością zaczną reagować na to, co słyszą. Technika role play uczy 

komunikowania się z innymi użytkownikami języka, a nie budowania przemyślanych monologów. Dzięki temu będziemy 

mieć pewność, że nasze zajęcia przygotują uczniów do samodzielnej komunikacji w przyszłości.

Niejako skutkiem ubocznym regularnej pracy z tą techniką może być wyeliminowanie elementu nudy z zajęć. Role play 

to jedna z najskuteczniejszych technik, jeśli chodzi o aktywizowanie wszystkich uczestników lekcji. Nie ma absolutnie 

żadnego ryzyka, że ktoś poczuje się znudzony, niezauważony czy pominięty.

Zachęceni do pracy z techniką role play? Jeżeli tak, to może warto spróbować? Poniżej znajdziecie przykładowe karty z 

rolami do dogrywania. Przewidziane są one na poziom A2, ale można je również wykorzystać na wyższych poziomach. Tak, 

jak to już było wspomniane wcześniej, przebieg scenki zależy wyłącznie od uczniów. Im wyższy poziom, tym ciekawszych 

i bardziej rozbudowanych scenek możemy się spodziewać.
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Jesteś emerytem / emerytką. Całe dnie 

spędzasz w mieszkaniu. Czytasz książki, 

oglądasz seriale albo rozwiązujesz 

krzyżówki. Lubisz swoje spokojne życie. 

Niestety pies twojego sąsiada / twojej 

sąsiadki cały czas szczeka. Kiedy słyszy 

innych ludzi na klatce schodowej jest 

jeszcze gorzej. Można oszaleć! Porozmawiaj 

z sąsiadem / sąsiadką i poinformuj, że jeżeli 

sytuacja nie zmieni się do końca tygodnia, 

to zadzwonisz na policję. Masz już tego 

dość!

Ty zaczynasz rozmowę.

Sąsiad(ka) 1

Sąsiedzi
praca w parach

Niedawno zaadoptowałeś / zaadoptowałaś 

psa ze schroniska. Wziąłeś / wzięłaś kilka 

dni wolnego, żeby pomóc mu przyzwyczaić 

się do nowego miejsca. Niestety pies ma 

duże problemy adaptacyjne. Boi się, kiedy 

zostaje sam w mieszkaniu, dlatego często 

szczeka. Twój sąsiad / twoja sąsiadka 

narzeka, że pies szczeka zdecydowanie 

za często.  Porozmawiaj z nim / nią i 

przeproś za sytuację. Poproś też o więcej 

cierpliwości. A może twój sąsiad / twoja 

sąsiadka mogliby ci jakoś pomóc w opiece 

nad psem?

Sąsiad(ka) 2
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Pracujesz w tej firmie od pół roku. Bardzo 

lubisz swoją pracę i atmosferę w biurze. 

Firma jest młoda i bardzo dynamiczna. 

Niestety często musisz pracować po 

godzinach i nie dostajesz za to żadnych 

pieniędzy. Rozumiesz, że firma nie ma 

jeszcze bardzo stabilnej pozycji na rynku, 

ale nie możesz już dłużej spędzać tak dużo 

czasu w biurze. Porozmawiaj z szefem / 

szefową. Powiedz, że jesteś już zmęczony / 

zmęczona i niezadowolony / niezadowolona  

z całej sytuacji. Możesz od czasu do czasu 

zostać w pracy po godzinach, ale firma 

musi ci za to płacić.

Ty zaczynasz rozmowę.

Pracownik / Pracownica

Praca
praca w parach

Jesteś szefem / szefową w młodej 

dynamicznej firmie. Jesteście na rynku 

dopiero od roku. Masz wspaniałych 

pracowników, ale ostatnio narzekają, że 

za często muszą zostawać w pracy po 

godzinach. Firma nie ma wystarczająco dużo 

pieniędzy, żeby im za to dodatkowo płacić. 

Porozmawiaj z jednym z nich i wytłumacz, 

że teraz jest bardzo gorący okres i dlatego 

pracownicy muszą czasami zostawać w 

biurze trochę dłużej. To tylko przejściowa 

sytuacja. Niedługo powinno być spokojniej. 

Wytłumacz również, dlaczego nie możecie 

zapłacić za nadgodziny i zaoferuj coś w 

zamian. Pamiętaj, ze nie możesz teraz 

stracić żadnego pracownika.

Szef / Szefowa
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Transport
praca w trzyosobowych grupach

Jesteś kapitanem statku. Cały dzień 
spędziłeś dzisiaj na morzu. To był 
jednodniowy rejs po małych włoskich 
wyspach. Właśnie mieliście wracać do 
portu, kiedy zaczął się sztorm.

Musicie przenocować na wyspie. Powrót 
byłby zbyt niebezpieczny. Większość 
pasażerów nie ma nic przeciwko. Niestety, 
jeden mężczyzna zupełnie nie rozumie 
sytuacji i chce wracać jak najszybciej. 
Najlepiej dzisiaj w nocy.

Razem z organizatorką wycieczki spróbujcie 
uspokoić mężczyznę. Wytłumaczcie mu, 
dlaczego nie możecie dzisiaj wracać. Jeżeli 
mężczyzna będzie się dalej awanturował, 
zaproponujcie jakieś inne rozwiązanie.

Pracujesz w małym biurze podróży. 
Organizowałaś dzisiaj jednodniowy rejs 
po małych włoskich wyspach. To była 
bardzo udana wycieczka. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni. Właśnie mieliście 
wracać, kiedy zaczął się sztorm. W 
takiej sytuacji musicie przenocować na 
wyspie. Większość pasażerów nie ma nic 
przeciwko, bo to wasza firma zapłaci za 
hotel i wyżywienie.

Niestety, jeden pasażer jest wściekły. 
Chce wracać jak najszybciej. Zupełnie 
nie rozumie sytuacji. Razem z kapitanem 
statku spróbujcie uspokoić mężczyznę. 
Wytłumaczcie mu, dlaczego nie możecie 
dzisiaj wracać. Jeżeli mężczyzna będzie się 
dalej awanturował, zaproponujcie jakieś 
inne rozwiązanie. Pamiętaj, że jesteście 
jeszcze małą firmą i bardzo zależy wam na 
pozytywnej opinii klientów.

Kapitan Statku

Organizatorka Wycieczki

Jesteś we Włoszech w podróży służbowej. 
Masz dzisiaj wolny dzień, dlatego 
zdecydowałeś się na jednodniowy rejs 
po małych wyspach. Właśnie mieliście 
wracać, kiedy zaczął się sztorm. Kapitan 
poinformował wszystkich pasażerów, że 
musicie przenocować na wyspie. Morze jest 
zbyt niespokojne, żeby wracać. Wrócicie 
jutro, kiedy warunki pogodowe będą 
lepsze, ale nie wcześniej niż koło 12:00.

Jesteś wściekły. Nie możesz zostać 
na wyspie, bo masz jutro rano ważne 
spotkanie biznesowe. Porozmawiaj z 
kapitanem oraz organizatorką wycieczki i 
spróbuj ich przekonać, aby wracać jeszcze 
dziś. W twojej opinii pogoda wcale nie jest 
taka zła. Możecie poczekać kilka godzin i 
wyruszyć w nocy albo z samego rana.

Jeżeli nie będą się chcieli na to zgodzić, 
powiedz, że opiszesz wszystko na znanych 
portalach społecznościowych. Masz 
również znajomego dziennikarza, który 
może napisać bardzo negatywny artykuł o 
ich firmie.

Ty zaczynasz rozmowę.

Pasażer
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Życie codzienne
praca w trzyosobowych grupach

Właśnie urodziło wam się drugie dziecko. 
Twoja żona jest jeszcze bardzo słaba i nie 
ma siły zajmować się domem, ani starszym 
synem. Ty masz teraz bardzo ważny projekt 
w pracy i nie możesz wziąć urlopu. Robisz 
zakupy, sprzątasz i gotujesz, ale nie bardzo 
sobie z tym wszystkim radzisz. Myślisz, że 
twoja mama mogłaby wam trochę pomóc. 
Wiesz, że ten pomysł nie spodoba się 
twojej żonie, ale chyba nie macie wyboru. 
Moglibyście poprosić o pomoc matkę żony, 
ale ona niedawno złamała nogę. Poproś 
swoją mamę, żeby pomogła ci przekonać 
do tego pomysłu żonę. Opowiedzcie, jak 
twoja mama mogłaby wam pomagać na co 
dzień.

Właśnie urodziłaś drugie dziecko, mało 
śpisz i jesteś przemęczona. Nie masz siły 
zajmować się starszym synem, sprzątać ani 
gotować. Miałaś nadzieję, że twoja mama 
trochę ci pomoże, ale tydzień temu złamała 
nogę. Twój mąż proponuje pomoc swojej 
mamy. Uważasz, że to fatalny pomysł. 
Masz bardzo złe relacje z teściową. Ona 
ciągle cię krytykuje. Porozmawiaj z mężem 
i postarajcie się znaleźć inne rozwiązanie. 
Jeżeli to okaże się niemożliwe, porozmawiaj 
z teściową i ustalcie, jak często i w jaki 
sposób będzie wam pomagała.

Mąż

Żona

Twoja synowa właśnie urodziła drugie 
dziecko. Twój syn zadzwonił do ciebie 
i poprosił cię o pomoc w codziennych 
obowiązkach i opiece nad starszym 
dzieckiem. Nie masz dobrych relacji z 
synową. Uważasz, że ona nie umie ani 
dobrze gotować, ani opiekować się dziećmi. 
Martwisz się jednak o swojego syna i 
chcesz mu pomóc. Masz też nadzieję, że 
synowa nauczy się od ciebie, jak być dobrą 
gospodynią domową.  Oferujesz, że możesz 
przyjeżdżać do nich codziennie albo nawet 
wprowadzić się do nich na jakiś czas. 
Wiesz, że żonie twojego syna nie podoba 
się ten pomysł. Spróbuj ją przekonać, że nie 
mają teraz wyboru. Powiedz, jak mogłabyś 
im pomagać na co dzień. 

Ty zaczynasz rozmowę.

Teściowa (matka męża)
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Zdrowie i samopoczucie
element grywalizacji

Właśnie zacząłeś / zaczęłaś pracę w nowej 
firmie na stanowisku przedstawiciela 
handlowego. Twoja firma sprzedaje 
obozy odchudzające. To jest twój miesiąc 
próbny. Niestety, na razie nie udało ci 
się nic sprzedać. Jak tak dalej pójdzie, to 
zostaniesz zwolniony / zwolniona. Dlatego 
musisz zrobić wszystko, aby przekonać 
swojego kolejnego klienta / swoją kolejną 
klientkę do wyboru twojej oferty.

Opis oferty:
• Czas trwania obozu: dwa tygodnie
• Miejsce obozu: nad jeziorem
• Dieta: detoks (zero jedzenia, tylko 
herbatki ziołowe i soki)
• Aktywność fizyczna: spacery 
• Inne informacje: codzienne medytacje i 
masaże odchudzające

Pamiętaj, że na spotkaniu z klientem / 
klientką będzie również przedstawiciel 
handlowy z konkurencyjnej firmy. Musisz 
przekonać klienta / klientkę, że obóz, 
który ty oferujesz jest zdecydowanie 
skuteczniejszy.

Jesteś przedstawicielem handlowym firmy, 
która oferuje swoim klientom skuteczną 
pomoc w odchudzaniu. Promujesz 
teraz intensywny obóz odchudzający z 
elementami survivalu. Obozy odbywają się 
w różnych miejscach w Polsce.

Opis oferty:
• Czas trwania obozu: miesiąc
• Miejsce obozu: nad morzem lub w górach
• Intensywne treningi (rano, po południu i 
wieczorem)
• Indywidualnie dobrana dieta
• Codzienne konsultacje z dietetykiem, 
psychologiem oraz trenerem

Przed tobą rozmowa z kolejnym 
klientem / kolejną klientką. Opowiedz, 
jak wygląda obóz i spróbuj przekonać 
klienta / klientkę, że twoja oferta jest 
lepsza niż oferta konkurencyjnej firmy. 
 
Pamiętaj, że jesteś bardzo zdeterminowany 
/ zdeterminowana. Jeżeli uda ci się sprzedać 
tę ofertę, dostaniesz w pracy atrakcyjny 
bonus.

Nadwaga - Oferta 2Nadwaga - Oferta 1

Od zawsze miałeś / miałaś kilka kilogramów za dużo. Próbowałeś / próbowałaś już chyba wszystkiego, ale 
wciąż nie jesteś zadowolony / zadowolona z efektów.  Za miesiąc jedziesz na wakacje i chcesz do tego czasu 
trochę schudnąć. Znalazłeś / znalazłaś w internecie dwie interesujące oferty obozów odchudzających.

Porozmawiaj z przedstawicielami handlowymi i zapoznaj się z ich ofertą.  Zapytaj o program obozu, treningi 
oraz dietę. Dowiedz się również,  jak skuteczne są te obozy. Jak dużo i jak szybko możesz schudnąć?  Porównaj 
obie oferty i wybierz lepszą.

Ty zaczynasz rozmowę.

Nadwaga - Klient / Klientka
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Wejdź w rolę!
Premiera wkrótce

Jeżeli spodobały Wam się karty role play, które tutaj 

zamieściliśmy, więcej znajdziecie w naszej publikacji:



Jesteśmy duetem, który za misję obrał sobie ułatwienie zarówno nauczania, jak i uczenia się dosyć wymagającego 

języka, jakim jest polski. Chcielibyśmy, aby uczenie (się) polskiego było zarówno przyjemniejsze, jak i przystępniejsze. 

 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile wysiłku wkładają w swoją pracę nauczyciele. Niestety, to ciągle 

niedoceniany i słabo opłacany zawód. Nauczyciele wciąż otrzymują niewiele w zamian za włożony wysiłek i długie 

godziny spędzone na przygotowywaniu materiałów dla poszczególnych grup czy uczniów. Dlatego chcielibyśmy stworzyć 

przestrzeń, w której nauczyciele będą mogli dzielić się swoimi materiałami i tym samym pomagać sobie wzajemnie. 

 

Na razie jest nas tylko dwoje, ale mamy nadzieję, że pewnego dnia Linguify stanie się platformą, na której 

nauczyciele będą mogli umieszczać swoje materiały do nauki języka, dzielić się swoimi pomysłami i w rezultacie 

zrobić krok w kierunku samodzielnego publikowania, a przy okazji znaleźć dla siebie dodatkowe źródło dochodu. 

 

- Joanna & Firat

Kim Jesteśmy?

Zajmuję się uczeniem języka polskiego oraz 

angielskiego od 12 lat. Prowadziłam kursy 

języka gólnego, medycznego oraz biznesowego 

dla uczniów na różnych poziomach i w różnych 

grupach wiekowych. Jestem również trenerką 

nauczycieli. Niedawno opublikowałam swoją 

książkę „68 pomysłów na lekcje polskiego”.

Lektorka Polskiego, Edukatorka oraz Autorka

Joanna Pasek

Jestem Product Designerem z doświadczeniem 

w startupach, agencjach, korporacjach oraz jako 

freelancer. Specjalizuję się w internetowych 

i mobilnych aplikacjach w różnych branżach. 

Teraz również projektuję oraz ilustruję materiały,

które tutaj oferujemy.

Product Designer oraz Illustrator

Firat Kocaman
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