
NOWE GRY – ROZWIJAMY KREATYWNOŚĆ I PAMIĘĆ POPRZEZ ZABAWĘ 

Drodzy uczniowie 

Zainspirowani działaniami w międzynarodowym projekcie Erasmus+ oraz pełni 

nowych pomysłów po wizycie w szkole partnerskiej w Misilmeri na Sycylii pragniemy zaprosić 

Was do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, na których gramy w różnorodne gry. 

Zachęcimy Was do grania w gry zespołowe i integracyjne jak i spędzimy czas przy grach 

planszowych. Wszystkie te formy aktywności to doskonały sposób na zdobycie wiedzy i 

wykorzystanie jej w praktyce, wyćwiczenie pamięci, umiejętności koncentracji, kreatywności 

i planowania działań długoterminowych. Jednak bez wątpienia najważniejszą korzyścią 

wynikającą ze wspólnych gier jest kształcenie postaw prospołecznych, nawiązywanie 

pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz wspaniałe spędzanie czasu z rodzicami i 

dziadkami. 

 W naszej szkole stale wzbogacamy bazę gier, które rozwijają wiedzę jak i umiejętności 

naszych uczniów. Poniżej prezentujemy Wam najnowsze gry w naszych zbiorach. Niektóre z 

nich zostały nam zaprezentowane we Włoszech podczas spotkania międzynarodowego i 

pragniemy korzystać z doświadczeń szkół partnerskich.  

1. „Dixit” – „pięknie zilustrowana gra karciana, która poruszy Twoją wyobraźnię i nauczy 

kreatywnego podejścia do różnych skojarzeń.” Ta wielokrotnie nagradzana pozycja znajduje 

się na pierwszych miejscach rankingów gier, a nam została zaprezentowana przez nauczycieli 

ze szkoły na Sycylii jako jedna z najbardziej kreatywnych propozycji. 

 



 

 

 

2. „Biznes po polsku” – to zabawna gra, dzięki której uczniowie przygotowują się do 

obowiązków zawodowych w dorosłym życiu i gospodarowania finansami. Losami graczy 

kieruje tu również przypadek i zdarzenia losowe jak w realnym świecie (urodziny, wypadki, 

mandaty itp.). W trakcie gry uczniowie starają się  zdobyć posadę, dostawać pensję lub 

otwierają własny interes. Ta gra to połączenie planowania i strategii ze zdarzeniami życia 

codziennego 



 

 

 

3. „Słowo Stworki” – zadaniem graczy jest wymyślanie słów w wybranej kategorii na 

wylosowaną literę.  Różnorodne kategorie np. zawód, roślina, miasto, państwo, coś, co 

można zjeść, coś w pobliżu oraz możliwość wylosowania dowolnej litery alfabetu dają 

nieskończoną ilość kombinacji do wymyślania wyrazów i zdobywania punktów Gra rozwija 

pomysłowość, koncentrację i poszerza zasób słownictwa. W tę grę można również grać w 

języku obcym, np. angielskim 



 

 

 



 

4. „Wyprawa do dżungli” – gracze wyruszają na wyprawę śladami cywilizacji 

starożytnych Majów. Zadaniem uczestników gry jest zapamiętanie symboli skarbów wśród 

odwróconych kart i zebranie ich jak najwięcej. Gra rozwija spostrzegawczość, refleks i 

pamięć. 

 

 

 

 

5. „Drapacze chmur” – zadaniem graczy jest zbudowanie jak najwyższego wieżowca. 

Każdy kolejny poziom musi mieć mniej okien niż poprzedni a za jednolitość stylu 

przyznawane są dodatkowe punkty. Wygrywa najszybszy i najbardziej spostrzegawczy 

architekt Ta kreatywna gra rozwija umiejętność przewidywania kolejnych działań, analizę 

sytuacji i poczucie estetyki Można modyfikować zasady zależnie od wieku i pomysłowości 

graczy 



 

 

Powyżej przedstawiliśmy Wam propozycje ciekawych gier, w większości karcianych, w 

których ćwiczymy pamięć, kojarzenie faktów, umiejętność logicznego myślenia jak i 

rozwijamy wyobraźnię. Te gry weszły do naszych zasobów pod wpływem doświadczeń szkół z 

naszego projektu, które w pracy dydaktycznej korzystają z tego typu zabaw i pragniemy 

upowszechniać je wśród naszych uczniów. Serdecznie zapraszamy na zajęcia projektowe, 

podczas których gramy w te i inne gry, tworzymy własne (również z wykorzystaniem 

technologii IT) oraz bawimy się i gramy w gry zespołowe. Informacje o terminach zajęć u pani 

Matyldy Gronickiej – serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów 


