
Gry 

dydaktyczne



Nawet najlepszy nauczyciel i najlepsze pomoce 
dydaktyczne nie spełnią swojej roli, gdy uczeń 

będzie stroną bierną.

Gry i zabawy to nie tylko rodzaj pomocniczych 
zajęć, stanowiących przerywnik w uczeniu się na 
„ serio”, ale także poważny i równoważny środek  

w przekazywaniu wiadomości.



Pojęcie gry i zabawy 
dydaktycznej

Zakres pojęcia zabawy jest szerszy od zakresu 
pojęcia gry. 

Każda gra jest zabawą, ale nie każda zabawa jest 
grą.

Główną cechą różniącą grę od zabawy jest to, iż 
celem wykonywanych podczas gry czynności jest 

wygrana jednej ze stron. Chęć wygranej to 
motor maksymalnego wysiłku intelektualnego.



Umowy w grach i zabawach

• Umowy w zabawach tematycznych  
czy konstrukcyjnych nawiązują             

do konkretnej sytuacji. Nie muszą 
być do końca określone.

• Umowy w grach zwane są regułami             
i muszą być jasno sprecyzowane. 
Przestrzeganie tych umów jest 

określone przebiegiem gry.



Uczestnictwo                         
w zabawach

• Zabawę tematyczną lub konstrukcyjną 
dziecko  może realizować samo, bez udziału 
innych rówieśników. W takie zabawy mogą 
także bawić się wspólnie, po dwoje lub w 

większych grupach. Jedno z dzieci dominuje, 
a pozostałe muszą się podporządkować. 

Jeżeli tego nie uczynią powinny zrezygnować 
ze wspólnej zabawy.



Uczestnictwo w grach                         

• Grający mają równe szanse i 
muszą wspólnie przestrzegać tych 
samych reguł.

• Gra daje pełne zadowolenie 
wówczas, gdy prowadzona jest na 
zasadzie równy z równym.



Rodzaje gier

• gry quizowo – turniejowe - rozgrywki między 
zespołami obejmujące odpowiedzi napytania itp. 

• gry typu rozrywek umysłowych - krzyżówki, 
logogryfy, labirynty, domina, rozsypanki, zagadki 
rysunkowe itp.

• gry słowne - zagadki, niedokończone rymy, 
wyliczanki, wierszyki itp.

• gry planszowe - losowe, 

strategiczne, gry z symulacją itp.

• gry multimedialne 



Zastosowanie 
gier

• wprowadzenie nowego tematu

• ćwiczenie umiejętności

• powtórzenie wiadomości

• ewaluacja wiedzy i umiejętności



Zasady 
wykorzystywania 
gier na lekcji

1. Dostosowane do możliwości percepcyjnych 
uczniów.

2. Oparte o jasne, jednoznaczne i łatwe do 
zapamiętania reguły.

3. Celowość – stosowane tam, gdzie zachodzi 
potrzeba ułatwienia dzieciom przyswojenia, 
utrwalenia wiadomości. 

4. Stosowane z umiarem.
5. Uwzględniające zaangażowanie wszystkich 

uczniów.
6. Wykorzystujące estetyczne pomoce.



Zalety wykorzystania 
gier

• uatrakcyjniają zajęcia

• służą lepszemu  i szybszemu opanowaniu  opracowanego 
materiału

• przyczyniają się do większego zainteresowania przedmiotem, 
a tym samym zwiększają motywację uczenia się 

• korzystnie wpływają na trwałość wiedzy

• aktywizują wszystkich uczniów, nawet mniej zdolnych, czy 
nieśmiałych

• uczą  respektowania przyjętych zasad i dyscypliny

• uczą współpracy w zespole

• przyczyniają się do kształcenia postaw twórczych (rozwój 
wyobraźni, kojarzenia i wnioskowania, planowania)



Funkcje gier i zabaw 
dydaktycznych

1. Motywacyjna
2. Poznawcza
3. Dydaktyczna
4. Wychowawcza



Funkcje gier i zabaw 
dydaktycznych

• Gry dydaktyczne stanowią doskonałą okazję do pobudzania 
do pracy dzieci nieśmiałych lub przekonanych o swoim 
braku zdolności.

• Gra kojarzy się dzieciom z zabawą, a zaangażowanie 
emocjonalne pozwala przezwyciężyć lęk przed włączeniem 
się do wspólnego działania.

• Gry są prowadzone między uczniami, a nie w relacji uczeń –
nauczyciel.

• Dają lepsze wyniki niż stosowanie metod tradycyjnych.


