
Kreatywne gry i zabawy edukacyjne, czyli obudź w sobie dziecko i bądź dociekliwy! 

Kreatywność jest nie tylko potrzebna w nauce czy pracy zawodowej, ale także w codziennym 

życiu. Pomaga w nieszablonowym podejściu do problemów oraz w przystosowywaniu się do 

realiów szybko zmieniającego się świata. Warto więc zadbać o rozwój tej niezwykle istotnej 

cechy u dziecka, ponieważ pomoże mu ona sprostać wymaganiom współczesnej 

rzeczywistości.  

Czym jest owa kreatywność ? Czy da się jej nauczyć? Niektórzy uważają, że albo się ją ma 

albo nie, a tymczasem kreatywność jest cechą właściwą każdemu człowiekowi, tylko nie każdy 

posiada wystarczającą wiedzę i chęci, by tę kreatywność wykorzystać. Według specjalisty 

Edwarda Nęckiego jest to „umiejętność do abstrahowania, dokonywania skojarzeń, 

rozumowania dedukcyjnego, rozumowania poprzez analogię, myślenia metaforycznego oraz 

dokonywania transformacji”. W definicji tego słowa występuje określenie „umiejętność”, więc  

oznacza to, że można się jej nauczyć i wyćwiczyć. 

Warto uczyć dzieci, że jeśli mają kłopot z opanowaniem jakichś wiadomości lub  umiejętności, 

to powinny jasno nazwać ten problem i zastanowić się w jaki sposób twórczo go rozwiązać. 

Jeśli dziecko ma np. problem z opanowaniem tabliczki mnożenia, to powinno ustalić jakie 

przykłady sprawiają mu trudności, a później znaleźć sposoby rozwiązania i wybrać ten, który 

będzie dla niego najlepszy i najciekawszy. Nauka poprzez zabawę sprawia dzieciom dużo 

przyjemności, zapewnia sporą dawkę emocji, a co najważniejsze uczy wytrwałości i pomaga 

 w opanowaniu materiału nauczania. 
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Zachęcam wszystkich rodziców do mądrego towarzyszenia dziecku, twórczego wspierania go 

w wypełnianiu obowiązków, nie tylko tych szkolnych, do budowania zaufania i poczucia  

własnej wartości. Nie porównujmy dziecka do innych, uczymy go zmagania się z własnymi 

słabościami i ściągania z samym sobą. Pomogą  Państwu w tym gry, w które lubią bawić się 

dzieci podczas moich zajęć. Zapraszam do wspólnej zabawy! 

DOBBLE 

 W proponowanej przeze mnie zabawie można przygotować dowolną ilość kart, na których 

znajdą się litery, wyrazy, działania lub ilustracje, ważne jest aby każda z nich miała jeden 

wspólny szczegół. Wszystkie karty rozdaje się po równo graczom, a jedną z kart kładzie na 

środku stołu. Na dany sygnał gracze patrzą na pierwszą kartę z góry, którą trzymają w ręku  

i szukają wspólnego symbolu z kartą, która leży na stole. Symbol nazywają głośno i szybko 

kładą swoją kartę, przykrywając kartę leżącą na stole. Teraz każdy z graczy musi znaleźć 

wspólny symbol z nową kartą. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart. 

Proponuję samemu stworzyć tę grę korzystając z generatora dobble, polecam stronę 

http://dobble.gorfo.com/share/577d33c551f96/pl 

                                                                        

 

 

 

 

JA MAM, KTO MA? 

Gra o nazwie „Ja mam, kto ma?” to świetny sposób na naukę poprzez zabawę. Karty wykonane przeze 

mnie doskonalą odczytywanie godzin na zegarze i technikę liczenia. Przed przystąpieniem do zabawy 

należy usiąść w kole i rozdać karty dzieciom tak, aby każde otrzymało kilka. Uczeń wybrany przez 

kolegów rozpoczyna grę – czyta na głos informację zawartą na swoim kartoniku: „Ja mam 10, kto ma 

http://dobble.gorfo.com/share/577d33c551f96/pl


4+5 ?”. W tym momencie pozostali uczniowie szukają u siebie podanego wyniku dodawania. Jest tylko 

jedna taka karta, uczeń który jest w posiadaniu tego kartonika zgłasza się i mówi  „ Ja mam 9, kto 

ma…?” i odczytuję swoje działanie. Zabawa trwa do czasu, aż wszystkie karty zostaną 

odczytane. Link strony do wydrukowania gotowych lub zaprojektowania swoich kart do tej gry  

http://wczesnoszkolni.pl/category/inspiracje/edukacja/matematyczna/ja-mam-kto-ma/ 

               

                                                                  

 

 

MEMORY. 

 Do tej zabawy przygotowuję  karty z obrazkami lub napisami, które razem tworzą pary. Dla 

dzieci w młodszym wiek szkolnym odpowiednia ilość kart to 5-12 par. Karty są rozkładane na 

stoliku obrazkiem lub napisem do dołu. Każdy z graczy może odwrócić tylko dwie karty  

i próbuje odnaleźć pasującą parę.  Jeśli to się uda zabiera parę i odkrywa kolejne karty.  

Pozostali starają się zapamiętać, treść i miejsce odkrywanych kart.  Wygrywa ta osoba, która 

zgromadziła najwięcej par.  

Te karty można wydrukować korzystając z gotowych ilustracji w komputerze, ale ciekawsze  

i cenniejsze będą te narysowane własnoręcznie np. na patyczkach do lodów. 

http://wczesnoszkolni.pl/category/inspiracje/edukacja/matematyczna/ja-mam-kto-ma/
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