
Zostań w domu! I co dalej? 

Gry planszowe i zręcznościowe jako ciekawy sposób na spędzanie czasu w domu 

podczas kwarantanny. 

Istnieje wiele powodów, dla których warto grać z dziećmi w planszówki, czy inne gry stolikowe. 

Przede wszystkim są one alternatywą dla telewizji, komputera i telefonu komórkowego – są 

doskonałym sposobem na spędzanie czasu wolnego i mogą zapewnić świetną zabawę 

w czasie kwarantanny. Ale to nie wszystkie zalety gier. Często, gdy omawiam z rodzicami 

diagnozy, zachęcam i namawiam wielu z nich do wykorzystywania m.in. planszówek, puzzli 

celem usprawniania rozwoju dzieci. W chwili obecnej gry stolikowe przeżywają odrodzenie, 

więc może warto wyciągnąć je ze starej szafy, z piwnicy lub ze strychu.  

Czego uczą gry planszowe i zręcznościowe: 

 reguł, zasad postępowania, które wynikają wprost z instrukcji, 

 zdrowego współzawodnictwa, zasad fair play,  

 współpracy – w grach, w których dzieci grają zespołowo,  

 strategii i planowania (kształtują u dzieci myślenie kilka kroków naprzód), logicznego 

myślenia, poszukiwania najlepszych rozwiązań, ciągłego analizowania sytuacji, 

 podstaw matematyki (zaczynając od umiejętności zwykłego liczenia, poprzez zasady 

inwestowania, nawet po szacowanie zysków), umiejętności planowania budżetu, 

oszczędzania, 

 zdobywania wiedzy o świecie - w zależności od rodzaju gry pomagają dzieciom 

w poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin: języków obcych, historii, biologii, geografii, 

 koncentracji uwagi, skupienia na zadaniu, usprawniają też pamięć, 

 spostrzegawczości, refleksu, 

 wyobraźni i kreatywności,  

 w sposób konstruktywny rozładowują nagromadzone napięcie, pełnią funkcję 

relaksacyjną,  

 trudnej do zaakceptowania w życiu codziennym – porażki (uczą jej w sposób 

bezpieczny), a tym samym pokazują, jak cieszyć się z wygranej, 

 integrują, wzmacniają więzi, kształtują umiejętności społeczne, 

 usprawniają funkcje wzrokowe i słuchowe,  

 nowego słownictwa (poszerzają słownik), ortografii. 

Gry planszowe i zręcznościowe kształtują umiejętności, które w dużym stopniu warunkują 

sukcesy edukacyjne naszych dzieci. Ponadto dają dziecku wiarę, że wie, umie, potrafi, a co 

za tym idzie zwiększają jego samoocenę i motywację do pokonywania trudności. Ważne jest 

także to, że gry stolikowe uczą poprzez zabawę. Dlatego my - pedagodzy często 

wykorzystujemy je w swojej pracy! Zachęcam do tego również i Was – Rodziców!  

Przedstawię najpopularniejsze gry planszowe, zręcznościowe, karciane. Opiszę gry: 

MEMORY, JENGA, „Piotruś”. 

Wskażę jakie mają zalety i w jaki sposób kształtują umiejętności niezbędne do czytania 

i pisania.  

 

 



MEMORY (PAMIĘĆ) 
 

Zgodnie z obietnicą rozpoczynam cykl artykułów o wpływie gier (planszowych, 

zręcznościowych, karcianych, strategicznych, logicznych, edukacyjnych, itp.) na rozwój dzieci 

oraz na kształtowanie umiejętności szkolnych. 

Memory to jedna z najprostszych i jednocześnie najbardziej rozwijających gier. Polega 

na wyszukiwaniu i gromadzeniu par takich samych obrazków, które podczas rozgrywki zostają 

ułożone obrazkami do dołu. Gracze odwracają podczas jednego ruchu tylko dwie karty: jeżeli 

natrafią na parę, zdobywają punkt, jeżeli odwrócą dwie różne karty - zostawiają je zakryte, ale 

starają się zapamiętać ich położenie (by wykorzystać tę wiedzę na kolejnych etapach 

rozgrywki). Wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej par. 

 

Zalety i korzyści: 

 rozwija umiejętności społeczne, w tym kluczowe, tj. przestrzeganie zasad, 

cierpliwość (czekanie na swoją kolej), uczy współgrać w grupie, pozwala przyjemnie 

spędzić chwile w gronie najbliższych osób, 

 uczy, jak radzić sobie z porażką, z przegraną, ze stresem w bezpiecznej atmosferze, 

 poprawia zdolność koncentracji uwagi, 

 ćwiczy pamięć i spostrzegawczość (to największa zaleta gier typu memory), 

 angażuje obszary z zakresu analizy i syntezy wzrokowej, 

 rozwija zdolność logicznego myślenia, 

 stymuluje małą motorykę oraz koordynację ręka-oko, 

 wspiera rozwój poznawczy - dzięki obrazkom tematycznym dziecko może szybciej 

nauczyć się nowych pojęć, może poznać zabytki, zwierzęta, zawody, rodzaje i wygląd 

flag państwowych, znaki drogowe, ulubionych bohaterów, itp. Bogata tematyka gier 

memory została opracowana specjalnie, aby oswoić dzieci z wiedzą na temat 

otaczającego go świata. Jest to nauka i zabawa w jednym, 

 rozwija prawidłową orientację w przestrzeni (grające w memory dzieci postrzegają 

przestrzeń gry jako zorganizowany układ obrazków/kart. Odkrywając niepasujące do 

siebie obrazki, muszą zapamiętać ich położenie, np. jaka jest pozycja konkretnej karty? 

Ustalają więc mimowolnie subiektywne wyznaczniki pozycji kart (np. obrazek drugi od 

góry/od dołu) i czynią to wszystko dla wielu elementów równocześnie – tak więc wkrada 

nam się także element matematyki. 

 

Wpływ memory na umiejętności szkolne: 

W memory gracz wykazuje się pamięcią, spostrzegawczością i koncentracją. Gra angażuje 

także obszar z zakresu analizy i syntezy wzrokowej. Każda z tych funkcji jest niezwykle 

znacząca w procesie edukacji - rozwój każdej z nich warunkuje bowiem sukces edukacyjny. 

Pamięć wzrokowa umożliwia nam zachowanie informacji wizualnych, które otrzymaliśmy, np. 

podczas czytania lub z notatek. Dzięki temu zapamiętujemy informacje wizualne (litery                         

i słowa), aby zrozumieć je jako całość; dzięki pamięci wzrokowej radzimy sobie także                          

z trudnościami ortograficznymi (zapamiętujemy je); pomaga ona także zapamiętać, m.in. znaki 

drogowe, flagi, znaki matematyczne. Analiza i synteza wzrokowa odgrywają ważną rolę,  

np. w wyróżnianiu elementów tworzących większą całość (wzory, schematy), w graficznej 

organizacji tekstu w obrębie akapitu. Dzieci, których funkcje wzrokowe są obniżone mogą,  



np. popełniać błędy polegające na pomijaniu drobnych elementów liter, znaków 

interpunkcyjnych bądź błędnym zapisywaniu znaków matematycznych, podczas pisania 

(zwłaszcza przepisywania z tablicy czy podręcznika) mogą przestawiać kolejność liter  

w wyrazie, czy wyrazów w zdaniu. 

 

Memory to idealna gra dla wszystkich grup wiekowych i na każdą sytuację. 

Różnorodność tematyczna gry zainteresuje zarówno młodsze i starsze dzieci. 

 

Memory jest również dostępne w wersji dźwiękowej - MEMORY DŹWIĘKOWE. Gra polega na 

zapamiętaniu poszczególnych dźwięków i zebraniu jak największej liczby par. Ten rodzaj gry 

wprowadza dzieci w świat dźwięku, uczy uważnego słuchania, identyfikowania dźwięków i ich 

różnicowania, koncentracji uwagi. Rozwija również pamięć i wrażliwość słuchową.  

 

 

JENGA 
 

JENGA to jedna z ulubionych gier w naszych domach. To 54 drewniane klocki, z których 

budujemy wieżę. Przypomnijmy – wyciągamy klocki z niższych poziomów i układamy je na 

szczycie wieży w taki sposób, by konstrukcja się nie przewróciła. Towarzyszy temu wiele 

emocji i zaangażowania wszystkich uczestników gry, ale jak pokazuje doświadczenie – 

również obserwatorów.  

Zalety i korzyści:  

 budowanie więzi (gra zespołowa),  

 dobra zabawa, dużo radości, 

 trening koncentracji, 

 ćwiczenie spostrzegawczości, analizy sytuacji i logicznego myślenia (obserwujemy 

ruchy pozostałych graczy, wyszukujemy odpowiedni dla nas klocek dużo wcześniej  

i planujemy, gdzie go położymy), 

 usprawnianie koordynacji ręka-oko, 

 ćwiczenie precyzji dłoni i palców (zręczność) oraz swego rodzaju delikatności, 

 uczy porażki w bezpiecznej i sprzyjającej dziecku atmosferze. 

Wpływ Jengi na umiejętności szkolne: 

Koncentracja uwagi warunkuje osiąganie wyników w nauce. Dzieci, u których ta umiejętność 

jest dobrze rozwinięta potrafią skupić się na zadaniu, są uważne, wytrwałe, finalizują działania. 

Szybciej także radzą sobie z zadaniami domowymi i nauką, dzięki czemu mają więcej czasu 

na swoje hobby i zainteresowania. Spostrzegawczość ma również istotne znaczenie, m.in. 

pomaga uczniom segregować elementy, rozpoznawać przedmioty, organizować pole 

spostrzeżeniowe, odczytywać znaczenie symboli. Ma duże znaczenie w nauce, 

np. przedmiotów ścisłych (tabele, schematy, wyróżnianie ze zbiorów), przyrodniczych (mapy). 

Praca nad koordynacją ręka-oko oraz ćwiczenie precyzji ruchów ręki pomaga dzieciom 

w nauce pisania i rysowania oraz rozwija zdolności motoryki małej. Ponadto gra uczy dzieci 

czerpania radości ze wspólnej zabawy, co może potem znaleźć przełożenie na czerpanie 

radości z pracy grupowej, wspólnego wykonywania zadań z rówieśnikami z klasy.  



GRA KARCIANA „PIOTRUŚ”  

„Piotruś”- prosta gra karciana, w której uczestniczyć może od 2 nawet do5 graczy. Talia do gry 

zawiera 25 kart: 12 par z obrazkami tego samego rodzaju w każdej parze oraz „czarnego 

Piotrusia”, który nie ma pary. Celem gry jest kompletowanie i wykładanie parw taki sposób, by 

nie pozostać z kartą bez pary. Przeważnie jest to karta z numerem 13.Ten, kto zostanie z nią 

na koniec gry - przegrywa rozgrywkę. Karty kompletujemy poprzez losowanie od przeciwnika. 

Gra karciana – „Piotruś” to wciągająca zabawa, w którą można grać w każdej wolnej chwili. 

Zalety i korzyści: 

 „Piotruś“ stymuluje  spostrzegawczość,  

 rozwija skojarzenia, 

 usprawnia koncentrację, 

 stymuluje świadomą kontrolę wzrokową, 

 kształtuje uwagę dowolną (uwaga dowolna jest celowa i podlega naszej kontroli), 

 uczy, co to jest para, uczy cyfr, 

 buduje społeczne wartości, rodzinne więzi,  

 sprawia wielką frajdę i wyzwala nieopisane emocje, 

 ma proste zasady, 

 często karty są z wizerunkami najbardziej popularnych postaci z bajek, kreskówek, 

komiksów i filmów – kochają je wszystkie dzieci. 

Wpływ „Piotrusia” na umiejętności szkolne: 

Nauka cyfr przez zabawę może być całkiem fajnym początkiem przygody z matematyką. 

W początkowej fazie nauczania niezwykle trudno jest zainteresować dziecko cyferkami. Dla 

niego to abstrakcja - nic więcej. Cyfry stanowią zaś podstawę kształtowania wielu pojęć 

matematycznych. Warto więc rozpocząć naukę cyfr poprzez zabawę. Gra „Piotruś” jest do tego 

stworzona.  „Piotruś” usprawnia koncentrację uwagi, która warunkuje osiąganie wyników 

w nauce. Dzieci, u których ta umiejętność jest dobrze rozwinięta potrafią skupić się na zadaniu, 

są uważne, wytrwałe, finalizują działania. Spostrzegawczość ma również istotne znaczenie, 

m.in. pomaga uczniom segregować elementy, rozpoznawać przedmioty, organizować pole 

spostrzeżeniowe, odczytywać znaczenie symboli. Funkcje wzrokowe są niezbędne nie tylko 

do nauki czytania i pisania, ale także rysowania i wypowiadania się (m.in. dzieci, które mają 

zaburzenia w tym obszarze charakteryzuje ubogi opis obrazka i zaobserwowanie małej ilości 

szczegółów, problemy z określeniem wzajemnego położenia przedmiotów, kłopoty 

z przyswojeniem pojęć w zakresie stosunków przestrzennych). Ponadto gra „Piotruś” uczy 

dzieci czerpania radości ze wspólnej zabawy, daje wielką frajdę i wyzwala nieopisane 

emocje!!! Dlatego warto w nią grać!!! 

 

Opracowała: Anna Ziółkowska – pedagog 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_karciana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karty_do_gry

