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„Od zabawy zaczyna się postęp”
Antoni Kępiński

Zabawa jest cechą definiującą rozwój człowieka: jest to impuls, który jest
w nas wbudowany i nie można go stłumić. Jest jedna z podstawowych form
aktywności człowieka, przyczyniająca się naszego rozwoju. Ważne jest,
abyśmy zdali sobie sprawę z tego faktu i zaczęli wykorzystywać  tą
naturalnie w nas występującą zdolność do pomagania uczniom w
zrozumieniu uczenia się jako trwającego przez całe życie procesu
odkrywania i radości.
Zabawa nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych ( o czym często
zapominamy) jest pod wieloma względami korzystna i wartościowa,
pozwalając nam rozwijać wiele ważnych społecznie umiejętności
jednocześnie dostarczając pozytywnych doświadczeń. 
Kiedy dzieci angażują się w rzeczywiste i wymyślone czynności w zabawie
pobudzają swoją ciekawość, co prowadzi do rozciągnięcia ich myślenia na
wyższy poziom - myślenia obejmującego procesy dociekania,
rozwiązywania problemów, analizowania, oceny, stosowania wiedzy i
kreatywności. Te umiejętności są niezbędne dla uczniów XXI wieku.
Innymi słowy wprowadzając elementy zabawy i gry do nauki czynimy ją
atrakcyjniejszą dla dzieci, pozbywamy się nudy jednocześnie rozwijamy
kreatywne i innowacyjne umysły, zdolne do odkrywania! Co za tym idzie
budujemy w dzieciach wyobraźnię, ciekawość, entuzjazm i wytrwałość! 
Nie da się ukryć, że  wprowadzenie zabawy wspiera pozytywne
nastawienie ucznia do nauki. Wszystkie te elementy sprawiają, że
procesów uczenia się i umiejętności rozwijanych w zabawie nie da się
powtórzyć przez tradycyjne uczenie się na pamięć, gdzie nacisk kładzie się
na zapamiętywanie faktów.



„ Dla dziecka zabawa jest pracą, dobrem,
obowiązkiem, ideałem życia. Jest jedyną

atmosferą, w której może ono psychicznie
oddychać a zatem i działać”.

E. Claparede

Raport LEGO Play Well pokazuje iż siła zabawy jako aktywności, która
pomaga dzieciom się uczyć, jest dla rodziców bezsporna. Niemal wszyscy
(95%) uważają, że jest niezbędna dla dobrego samopoczucia dzieci i
stanowi ważne narzędzie edukacyjne.(1)
Skoro zabawa jest taka kluczowa w rozwoju dziecka i pozwala rozwinąć tak
ważne umiejętności szczególnie teraz. Naturalnie rodzi się pytanie jak
wprowadzić zabawę do szkoły i do klasy?
Coś co może wydawać się na pozór ciężkim zadaniem tak naprawdę może
być całkiem proste w implementacji. I nie koniecznie od razu musi wiązać
się z zastosowaniem skomplikowanych mechanizmów czy nowych
technologii. Te oczywiście – jak Aribo – oferują wiele ciekawych
interaktywnych funkcji i mechanizmów, które warto wykorzystać! Jednak
możesz zacząć wykorzystywać zabawę już teraz, i zobaczyć jej
skuteczność!. 



Ta prosta, ale klasyczna gra to
świetny sposób, aby zachęcić ucznia
do wstania z miejsc i wzięcia udziału
w lekcji.

Szarady

Czego
potrzebujesz?
Lista osób, działań lub
koncepcji związanych z
przedmiotem, którego uczysz.

Jak
przeprowadzić?
Wybierz ucznia, który stanie z
przodu sali i odegra słowo z
listy (zakaz mówienia). Reszta
klasy musi następnie
odgadnąć, co uczeń próbuje
przedstawić. Inni uczniowie
mogą wykrzykiwać swoje
domysły lub podnosić ręce –
w zależności od preferencji
nauczania! Kto zgadnie
poprawnie, może odegrać
następne słowo.

Wersja trudniejsza polega na
tym, że uczeń opisuje słowo
specyficzne dla danego
przedmiotu, ale jest
ograniczone listą słów
zabronionych, np. opisując
„siedlisko” bez użycia słów
„dom” lub „zwierzęta”.

Alternatywa



Ta zabawna gra zachęci uczniów do
myślenia „nieszablonowego” i
czerpania z szerokiego zakresu wiedzy
przedmiotowej. Gra przypomina grę
Państwa/Miasta ale tutaj to my
wyznaczamy kategorie odpowiadające
tematowi lekcji. 

Rozrzutki
(scattergories)

Czego
potrzebujesz?
kartki papieru, długopisy/
ołówki oraz temat i lista
kategorii tematycznych np.
Temat- Ziemia i przestrzeń
kosmiczna 
Kategorie: skały,
ukształtowanie terenu,
pogoda i układ słoneczny 

Jak przeprowadzić?
Poproś uczniów, aby zapisali
kategorie na swoich kartkach
papieru. Wybierz losowo literę (A-Z)
i daj uczniom 1-2 minuty  na
wymyślenie słowa dla każdej
kategorii, zaczynających się od tej
litery. Gdy czas się skończy,
przydziel punkty  Powtórz grę z
różnymi literami.
Przykład:
Temat: Ziemia i Kosmos
Wylosowana Litera W
Słowa w poszczególnych
kategoriach:
Skały:  Wulkanicze
Ukształtowanie terenu:  Wzgórze
Pogoda: Wiatr

Uczniowie mogą pracować w
grupach.
punkty mogą być
przyznawane tylko za
unikalne słowa. Czyli takie,
które nie występują u innych. 

Alternatywa



To dwie propozycje zabaw powiązanych z nauką, które możesz wdrożyć od
razu w swój system nauczania. Możesz tutaj dołożyć punkty, odznaki czy
naklejki i może jakieś nagrody, które bardziej zmotywują uczniów np.
nagroda w postaci zwolnienia z klasówki albo dodatkowych punktów do
klasówki.
I ważna rzecz na koniec!
Kiedy uczniowie grają, nie wstydź się – dołącz! Wspólna zabawa buduje
więzi z uczniami i tworzy społeczność klasową, w której czują się lepiej.

Włącz Zabawę! 
 
 
 

 

Bo Edukacja nie musi być nudna!
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Zabawa jest wszystkim, 
bo wszystko jest zabawą!
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