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Split exchanges (rozdzielone fragmenty rozmów) 

Zabawa nadaje się do wykorzystania praktycznie na każdym poziomie 
zaawansowania. Jej celem jest zarówno utrwalanie słówek i zwrotów, jak 
i praktyczne ćwiczenia związane z naturalną wymianą zdań w języku obcym. 

Split exchanges dobrze się sprawdza w grupach od 8 do 16 osób i jest to zabawa dla 
uczniów, którzy potrafią czytać. Można ją stosować w przypadku dzieci w wieku od 7-
8 lat, natomiast górna granica wieku nie istnieje, ponieważ dorośli również świetnie 
się przy tym bawią. 

Przygotowanie 

Przed zajęciami należy przygotować fragmenty krótkich rozmówek na osobnych 
kawałkach papieru, tak, żeby każdy uczeń dostał jeden z nich. Na przykład dla 
ośmioosobowej grupy dzieci z klasy 4 szkoły podstawowej mogłoby to wyglądać tak: 

1.  - What's your nationality? 
 - I'm Italian. 
2.  - Where are you from? 
 - Rome, Italy. 
3.  - Do you like blue? 
 - Yes. Look at my cap! 
4.  - I've got ice cream. 
 - It's delicious! 
 

Przebieg zabawy 

Każde dziecko losowo dostaje jedną część rozmowy. W ciągu minuty każdy uczeń 
ma nauczyć się na pamięć tego, co jest napisane na otrzymanej przez niego kartce 
papieru. Następnie wszyscy krążą po sali szukając osoby z drugą częścią rozmowy. 
Uczniowie mogą mówić jedynie zapamiętaną przez nich frazę i każdy powinien 
spotkać się z każdym. W tej części zabawy jest zwykle mnóstwo śmiechu i nawet 
najbardziej nieśmiali kursanci chętnie wypowiadają swoje kwestie. Po kilku minutach 
osoby, które znalazły swoją "drugą połowę" ustawiają się parami w rzędzie. Reszta 
głośno wypowiada swoje części rozmowy na forum grupy, co pozwala (często 
z pomocą nauczyciela) na odnalezienie pary. Często w tym momencie dochodzi do 
zmiany podjętej już wcześniej decyzji przez osoby, które sądziły, że znalazły swoją 
parę. 

Jako podsumowanie wszystkie pary głośno na forum grupy wypowiadają swoje 
kwestie. 

Na wyższych poziomach należy odpowiednio dobrać materiał użyty w rozmowach, 
tak, żeby ćwiczenie stanowiło odpowiednie wyzwanie dla kursantów. 


