
ZAŁÓŻ DRUŻYNĘ JUŻ DZIŚ 

       PROGRAM DI – REALIZACJA WYZWAŃ 
 
Wierzymy, że kiedy doświadczenie edukacyjne jest praktyczne, oparte na współpracy i zapewnia dobrą zabawę, uczniowie są 

szczęśliwi, że mogą naukę przenieść na wyższy poziom. DI zapewnia unikalne doświadczenie edukacyjne w siedmiu rodzajach 
Wyzwań opartych na projektach - Technicznych, Naukowych, Konstrukcyjnych, Artystycznych, Improwizacyjnych, Społecznych 

oraz przedszkolnym - Wschodzących Gwiazd. Umożliwiamy uczniom od przedszkola po uniwersytet stanie się częścią globalnej 

społeczności pewnych siebie twórców. Mogą oni ćwiczyć niezbędne umiejętności potrzebne do osiągania sukcesów w szkole, 
w pracy i nie tylko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK ZAŁOŻYĆ DRUŻYNĘ? 
 
 

 
Jeśli mieszkasz poza Polską, kup numer drużyny na ShopDI.org. 

 
Zaloguj się do Resource Area at ShopDI.org. Naciśnij “Teams”, następnie wybierz “My Teams.” Kliknij na 
swoją drużynę, aby przejść na jej stronę. 

 
Naciśnij przycisk “View Challenge Documents”. Otworzy się nowa strona z linkami do Wyzwań (Challenges). 
Przejrzyj każde Wyzwanie klikając w linki. 

 
Wróć do strony “My Teams” w Resource Area, następnie wybierz Wyzwanie Drużynowe (Team 
Challenge), które Twoja drużyna zamierza rozwiązać, a następnie zaprezentować na Olimpiadzie. 

 
Ważne: Nie zapomnij zaznaczyć okienka z Waszym ostatecznym wyborem!  

 
Pobierz ważne dokumenty z Resource Area. Znajdź Przewodnik (Rules of the Road) zawierający zasady 
programu, procedury i formularze oraz Kreatywnik (Roadmap) zawierający ćwiczenia rozwijające 
kreatywność oraz harmonogramy spotkań. 
 
Zarejestruj się w swoim Regionie (Affiliate), aby wziąć udział w Olimpiadzie. Daty Olimpiad znajdziesz na 
DestinationImagination.org. Nasz Partner skontaktuje się z wami, aby przekazać Wam ważne informacje na 
temat Programu.  
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2019-20 WYZWANIE DRUŻYNOWE - CENNIK 
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WIEK – WYMAGANIA 
 
 
 

1 dorosły Trener + 2 do 7 członków drużyny = 1 drużyna Destination Imagination 
 

Poniżej znajdziecie poziomy wiekowe na rok 2019-20 dla drużyn Destination Imagination: 

Wschodzące Gwiazdy: Przeznaczony dla drużyn przedszkolnych, poziom pozakonkursowy. 
Elementary Level (EL) – Poziom I: 6 – 12 lat, uczniowie urodzeni po 15 czerwca 2008 r.  
Middle Level (ML) - Poziom II: 12 – 15 lat, uczniowie urodzeni po 15 czerwca 2005 r.  
Secondary Level (SL) - Poziom III: 15 – 19 lat, uczniowie urodzeni po 15 czerwca 2001 r.  
University Level (UL) - Poziom IV: Uczniowie ostatnich klas technikum, studenci. 

 
 

 
INFORMACJA O CENACH: 

 
 

Destination Imagination zarządza 
Programem DI za pośrednictwem swoich 
oddziałów na całym świecie. Aby wziąć 
udział w Olimpiadzie Kreatywności, 
drużyny muszą zarejestrować się u 
naszego Partnera w danym kraju. 
Powinniście także liczyć się z 
dodatkowymi opłatami administracyjnymi, 
oprócz tych wymienionych w tabeli. 

2-7 członków drużyny 2 + członków drużyny  
 
1 Numer Drużyny  1 Numer Drużyny  

 
1 z 6 Wyzwań do wyboru Wyzwanie dla WG *Każdy Partner sam decyduje o obowiązujących 

opłatach.   
 
 

Przewodniki i Kreatywnik Przewodnik i Kreatywnik WG – Wschodzące Gwiazdy 

 
Przedszkole - Uniwersytet Pozakonkursowo, 4-6 lat 

 

 
NUMER  

DRUŻYNY WG 

$105* 
ONLINE 

 

 
NUMER  

DRUŻYNY 
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ONLINE 
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2019-20  ZAJAWKI WYZWAŃ 

CELE EDUKACYJNE: Projektowanie techniczne i inżynieria, Tworzenie Produktu, 
Projektowanie scenografii, Efektywne tworzenie historii 
▪ Zaprojektujcie i zbudujcie wynalazek. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie historię o tym, jak wybrany przez Was problem zostaje 

rozwiązany przy użyciu tego wynalazku. 
▪ Zintegrujcie artefakt wynalazku z prezentacją tak, aby ukazać proces tworzenia 

wynalazku. 
▪ Zaprojektujcie i zbudujcie scenografię, która ukaże, jakie skutki przynosi rozwiązanie 

wybranego przez Was problemu. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie dwa Atrybuty Drużyny, które ukażą zainteresowania drużyny, 

jej zdolności, silne strony i talenty. 

 
 
CELE EDUKACYJNE: Ekologia, Projektowanie techniczne i inżynieria, Umiejętności teatralne, 
Efektywne tworzenie historii 
▪ Zbadajcie istniejące gatunki i siedliska.  
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie historię o pierwszym spotkaniu wybranego przez Was gatunku  

z jego siedliskiem. 
▪ Ukażcie, w jaki sposób gatunek i siedlisko zmieniają się w wyniku tego spotkania. 
▪ Zaprezentujcie historię na scenie „en ronde”. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie dwa Atrybuty Drużyny, które ukażą zainteresowania drużyny, 

jej zdolności, silne strony i talenty. 

 
 

CELE EDUKACYJNE: Konstruowanie, Inżynieria budowlana, Projektowanie techniczne, 
Efektywne tworzenie historii 
▪ Zaprojektujcie i zbudujcie most, który zostanie złożony podczas prezentacji.  
▪ Przetestujcie wytrzymałość mostu, przesuwając ciężar przez całą jego długość. 
▪ Stwórzcie i zaprezentuje historię o niespodziewanym połączeniu i jego wyniku. 
▪ Zaprojektujcie i stwórzcie scenografię, która używa Metod Technicznych do przejścia 

między Czasoprzestrzeniami. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie dwa Atrybuty Drużyny, które ukażą zainteresowania drużyny, 

jej zdolności, silne strony i talenty. 

 
 

CELE EDUKACYJNE: Fotografia, Umiejętności dotyczące sztuk wizualnych, Umiejętności 
teatralne, Efektywne tworzenie historii 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie historię, w której pojawi się Niewidzialna Postać oraz pokaże jej 

wpływ na wybraną przez drużynę fotografię. 
▪ W trakcie prezentacji teatralnie odtworzy wybraną fotografię. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie efekt wizualny wykorzystujący technikę fotograficzną. 
▪ Pokażcie w jaki sposób ten efekt wizualny zmienia perspektywę jednej lub więcej postaci. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie dwa Atrybuty Drużyny, które ukażą zainteresowania drużyny, jej 

zdolności, silne strony i talenty. 
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2019-20 CHALLENGE OVERVIEWS 

 
 
 
CELE EDUKACYJNE: Tworzenie postaci, Improwizacja, Projektowanie dźwięków, Efektywne 
tworzenie historii 
▪ Zbadajcie zagadnienie „supermocy” i to, jak są przedstawiane w komiksach, literaturze, filmach 

i innych mediach. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie improwizowany skecz o złoczyńcy, który używa supermocy, by 

zainicjować niespodziewaną sytuację. 
▪ W swoim skeczu zawrzyjcie także bohatera, który bezskutecznie używa mocy, by uporać się  

z niespodziewaną sytuacją. 
▪ Wzbogaćcie skecz o efekty dźwiękowe. 

CELE EDUKACYJNE: Przedsiębiorczość społeczna, Zarządzanie projektem, Projekt techniczny, 
Efektywne tworzenie historii 
▪ Zidentyfikujcie potrzebę danej społeczności, a następnie zaplanujcie i przeprowadźcie projekt 

dla niej dedykowany. 
▪ Stwórzcie i teatralnie zaprezentujcie historię ukazującą przynajmniej jednego bohatera 

uczestniczącego w wyścigu z czasem. 
▪ Zintegrujcie informacje o projekcie z historią. 
▪ Zaprojektujcie i zbudujcie urządzenie, które ukazuje czas i podkreśli kamienie milowe waszego 

projektu. 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie dwa Atrybuty Drużyny, które ukażą zainteresowania drużyny, jej 

zdolności, silne strony i talenty. 

 
 
 

CELE EDUKACYJNE: Inżynieria i projektowanie, Lalkarstwo, Umiejętności teatralne, Efektywne 
tworzenie historii 
▪ Stwórzcie i zaprezentujcie przedstawienie o bohaterach udających się w podróż z jednej 

planety na drugą. 
▪ Wplećcie w swoją historię coś zaskakującego, co wydarzy się podczas podróży. 
▪ Zaprojektujcie i stwórzcie lalkę, której użyjecie w przedstawieniu. 
▪ Uruchomcie, w trakcie przedstawienia, stworzone przez siebie rakiety. 
▪ Stwórzcie kostiumy, rekwizyty i scenografię, które pomogą opowiedzieć historię. 

 
 
 
 

Wyzwanie Na Już to okazja dla Drużyny, by wykazać się umiejętnościami szybkiego, twórczego 
i krytycznego myślenia. W trakcie Olimpiady, Drużyna otrzymuje polecenie do Wyzwania, a także 
zestaw materiałów niezbędnych do jego wykonania. Na rozwiązanie i prezentację Drużyna ma 
od pięciu do ośmiu minut. Treść Wyzwania Na Już owiana jest tajemnicą do momentu wejścia 
na scenę. Są trzy rodzaje Wyzwań Na Już: performance-based, task-based lub kombinacje obu. 
Chociaż Wyzwania Na Już mają różne wymagania, wszystkie nagradzają drużyny za 
współpracę.  

 

 

 

 


