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„Szkoła powinna być miejscem najlepszej 
zabawy” 

tak uważa 

Peter Kline z The Everyday Genius. 



Marek Fabiusz Kwintylian [ok.42 do 120 
roku n.e] ( z traktatu pedagogicznego) 

„(…) nauka we wczesnych latach powinna być zabawą. 
Trzeba dziecko zachęcać do niej i prośbą, i pochwałą,  

a przy tym sprawiać mu tę radość, że zawsze umiało.  

Trzeba też czasem, gdyby samo nie miało ochoty do tej 
nauki, uczyć razem z nim drugie dziecko, tak żeby mu 
zazdrościło, a przy tym odnosiło wrażenie częstszego 

zwycięstwa ze swej strony.  

Poza tym trzeba mu także dodawać bodźca do tej nauki 
przez odpowiednie do jego wieku nagrody. (…)” 



Rola nauczyciela XXI wieku 

Rolą współczesnego 
nauczyciela jest nie 
tylko przekazywać 

wiedzę, ale głównie 
pobudzać ucznia do 
twórczego myślenia 

i  samodzielnej pracy. 

Nowoczesna edukacja 
opiera się bowiem na 
koncepcji aktywności 
własnej, działaniach 

zespołowych oraz 
interpretacji 

zachodzących zjawisk.  



Rola metod aktywizujących w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym 

Metoda nauczania  
to celowo i systematycznie stosowany 
sposób pracy nauczyciela z uczniami, 

umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy 
wraz z umiejętnością posługiwania się nią  
w praktyce, a także rozwijanie zdolności  

i zainteresowań poznawczych. 
Czesław Kupisiewicz 

Encyklopedia Pedagogiczna  



Rola metod aktywizujących w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym 



Rola metod aktywizujących w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym 

W metodach aktywizujących: 

• akcent przeniesiony jest z programu nauczania na osobę uczącą się i 
rozwijanie jej kompetencji, 

• uczący się jest aktywnym podmiotem zdobywającym wiedzę drogą 
własnych doświadczeń i poszukiwań, 

• nauczyciel wspomaga uczącego się przez stwarzanie mu sposobności 
do doświadczeń, zaangażowania, emocjonalnego czy samodzielnego 
przemyślenia problemu, 

• w grupie uczących się wykorzystywane są procesy dynamiki grupowej. 

Red. E. Goźlińska: Reforma kształcenia zawodowego. 

CODN Warszawa 1997 



Wczoraj – dziś – jutro? 

„Umysł to nie dzban, który należy 
wypełnić, ale ognisko, które wypada 
zapalić.” 

Plutarch (45 – 120 r. n.e) 



Czym jest gra dydaktyczna? 

Gra dydaktyczna należy do grupy problemowych 
metod kształcenia. które organizują treści kształcenia 

w ,,modele" rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub 
procesów.  

Celem gier jest zatem zbliżenie procesu poznawczego 
do poznania bezpośredniego, opartego na własnym 

doświadczeniu.  

Gra wymaga myślenia problemowego, grający muszą 
więc samodzielnie „wytworzyć” wiadomości potrzebne 

do grania, a nie korzystać z dostarczonych im przez 
nauczyciela czy też podręcznik.  



O co gramy? 
Stawka gry bywa 
różna — może to 

być jakaś  

wartość 
materialna 

(wygrany fant), 

symboliczna 
(zdobyte 
punkty), 

lub idealistyczna 
(zdobyta 

pochwała). 



Cechy wspólne dla wszystkich odmian 
gier dydaktycznych 

Duża aktywność 
uczących się,  

Przemyślana i 
celowo 
zorganizowana 
sytuacja 
dydaktyczna, 

Interakcja osób 
uczestniczących 
w grze,  

Konkurencja 
między 
uczestnikami 
gry, 

Zakres i rodzaj 
czynności 
wykonywanych 
przez 
uczestników gry, 
który jest 
wypadkową 
określonych 
reguł gry. 



6 podstawowych właściwości gier wg 
James’a Coleman’a: 

Grający dążą do 
osiągnięcia swych celów; 

Gra ograniczona jest do 
ustalonej z góry liczby 

uczestników; 

Reguły gry wyznaczają 
zakres i rodzaj 

wykonywanych przez 
grających czynności; 

Dzięki regułom ustanowiony 
jest porządek, następstwo 

zdarzeń i struktura, w obrębie 
których mogą być 

podejmowane działania; 

Gra jest ograniczona w 
czasie i przestrzeni, 

reguły wyznaczają jej 
zakończenie; 

Reguły gry zawieszają czasowo 
zwyczajowe działanie oraz 

zasady zachowania, zastępując 
je specjalnymi, ograniczonymi 
do danego czasu i przestrzeni 

zasadami. 



Struktura zajęć prowadzonych metodą 
gry dydaktycznej (1) 

• Sformułowanie przez prowadzącego zajęcia 
problemu lub planu działania. 

• Opracowanie przez nauczyciela warunków 
wyjściowych lub scenariusza gry 
dostosowanego do celów dydaktycznych. 

• Wyjaśnienie zasad gry – zaznajomienie 
uczniów  
z sytuacją dydaktyczną, w której będą 
uczestniczyć. 

• Przydział zadań lub ról uczącym się oraz 
przekazanie im warunków wyjściowych. 

FAZA 0. 



Struktura zajęć prowadzonych metodą 
gry dydaktycznej (2) 

• Szczegółowe wyjaśnienie zasad gry, w 
tym ponowne omówienie warunków 
wyjściowych lub przedstawienie modelu 
rzeczywistości. 

• Prowadzenie dialogu, prezentacja 
pomysłów, rozwiązanie problemów przez 
poszczególnych uczestników zajęć, 
szukanie związków i relacji     pomiędzy 
elementami modelu lub nauka czynności 
(zasadnicza część gry). 

FAZA I. 



Struktura zajęć prowadzonych metodą 
gry dydaktycznej (3) 

• Przyjęcie decyzji, porównanie 
wyników uzyskanych w trakcie 
gry z rozwiązaniami faktycznymi, 
wykonanie samodzielne 
czynności przez uczącego się itp. 

• Dokonanie uogólnień lub 
podjęcie kilku decyzji 
wykonawczych itp. 

FAZA II. 



Struktura zajęć prowadzonych metodą 
gry dydaktycznej (4) 

• Ocena wyników gry, postaw   
i zachowań uczestników gry. 

• Podsumowanie zajęć i 
wyeksponowanie 
najważniejszych walorów 
zajęć. 

FAZA III. 



 
Wskazówki dla konstruktorów gier 

dydaktycznych (1): 
 

Pamiętaj o celu 
nadrzędnym 

każdej gry, jakim 
jest osiągnięcie 

sukcesu i 
zadowolenia przez 

gracza. 

Wyznacz cele 
szczegółowe dla 
planowanej gry, 
powinny być one 
zbieżne z celami 

lekcji. 

W zależności od celów lekcji 
dobierz rodzaj gry, np.: gra 
symulacyjna (symulacja np. 
nadawania listu na poczcie, 

zakupów w sklepie 
inscenizacja, gra 
biograficzna), gra 
niesymulacyjna 

(rozwiązywanie lub 
tworzenie łamigłówek 

tematycznych, gra „Poziomy 
wiadomości i umiejętności”) 

Upewnij się czy 
uczniowie 
posiadają 

odpowiedni zasób 
doświadczeń 

umożliwiający im 
odniesienie 

sukcesu w grze. 



Wskazówki dla konstruktorów gier 
dydaktycznych (2): 

Pamiętaj, że każda gra dydaktyczna łączy w sobie 
elementy zabawy i nauki. 

Zaplanuj szczegółowo model tego co uczeń ma poznać. 

Zaplanuj układ interakcji między uczniami podczas gry 
(rywalizacja, współpraca, kompromis, układ współpraca 
– rywalizacja) 

Zwróć szczególną uwagę na to, aby reguły gry 
dydaktycznej były atrakcyjne dla uczniów i dostosowane 
do ich poziomu rozwoju intelektualnego i psychicznego. 



Definicja zabawy wg Kamińskiego 

Zabawa – to działalność dobrowolna, zazwyczaj 
bezinteresowna podejmowana ze względu na 

przyjemność jakiej dostarcza samo jej wykonywanie.  

Zabawa jest jedną z głównych form działalności 
człowieka typową dla wieku dziecięcego, jest naturalną 
drogą zaspokajania jego zainteresowań oraz potrzeb: 

ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych. 



Zabawy dydaktyczne 

Istotą zabaw 
dydaktycznych, tzw. 

umysłowych jest 
rozwiązywanie zadań 

kończących się określonym 
wynikiem.  

Zabawy dydaktyczne nie 
są wynikiem swobodnej 
twórczości dzieci, lecz są 

przygotowane, inicjowane 
i organizowane przez 

opiekuna dziecka.  

Powinny mieć zawsze wartości 
kształcące. Sztucznie 

przygotowane przez dorosłych 
nastawione są głównie na 

rozwijanie zdolności 
poznawczych, np. loteryjki, 
domino, zagadki, rebusy, 
krzyżówki, łamigłówki itp.  



Różnice między grą a zabawą 

GRA ZABAWA 
1. wynik jest ważny 1. wynik nie jest ważny 

2. reguła stała 2. reguła zmienna 

3. przestrzeń stała 3. przestrzeń dowolna 

4. czas wyznaczony przez reguły 4. czas regulowany przez uczestników 

5. liczba uczestników regulowana 5. liczba uczestników  dowolna 

6. przyczynowość jasno określona 6. przyczynowość przypadkowa 

7. przebieg zaplanowany  7. nieprzewidywalny przebieg  

8. atmosferę tworzy kolejno każdy jej 
uczestnik 

8. atmosferę tworzą wszyscy jej 
uczestnicy 


