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Czy gry planszowe  powinny odejść do lamusa ?  

 Szybki rozwój nowoczesnych technologii zaoferował młodemu pokoleniu atrakcyjną formę 

spędzania czasu wolnego- komputery, konsole i wszechobecne w dłoniach komórki. Coraz częściej 

przebywamy w mega- gigabajtowym wirtualu, aniżeli w tym rzeczywistym, prawdziwym, nie 

zawsze sprawiedliwym świecie. Pogodę sprawdzamy w komórce, zamiast podnieść głowę do góry, 

spojrzeć na niebo, poczuć wiatr we włosach i obserwować otoczenie. Coraz mniej ze sobą 

spędzamy czasu,  nie rozmawiamy, nie dzielimy się przeżyciami, radościami i troskami –pędzimy 

w swoja stronę- pustą i samotną. Pracując z dziećmi przedszkolnymi coraz częściej zauważam, 

że dzieci podczas rozmów nie nawiązują kontaktu wzrokowego z dorosłym- dlaczego?. 

Nie jestem przeciwna grom komputerowym, czy też korzystaniu z telefonów komórkowych, ale 

chciałabym zwrócić waszą uwagę rodzice na pewną formę spędzania czasu z dziećmi, która 

przyniesie wam wiele korzyści. Poza wspólnymi wycieczkami, wyjściami (do galerii się nie liczy) 

bardzo ciekawą formą zacieśniania więzi rodzinnych, przyjacielskich jest  wspólne granie. 

Gry planszowe uczą twórczego myślenia, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania, uczą 

planowania pracy. Na pewno każdy  pamięta jakąś grę, w którą grał z rodzicami np. Monopoly, 

Bierki, Warcaby, Chińczyk, Węże i Drabiny, Domino czy po prostu w karty. Miłe są te 

wspomnienia? 

Dlaczego gry planszowe to świetny sposób na wspólną zabawę: 

 przede wszystkim dlatego, że swobodna zabawa to coś z czego dzieciaki czerpią największą 

przyjemność, ucząc się przy tym i rozwijając wiele cennych umiejętności. 

 młody człowiek grając z dwójką lub więcej graczy uczy się przestrzegania odpowiednich 

reguł, norm i zasad. 

 poza tym – jak wiemy – przegrywać nie jest lekko a nie z każdej rozgrywki wychodzimy 

jako zwycięża, więc trzeba i z tym nauczyć się sobie radzić - czyli przyjmować porażkę ze 

spokojem i godnością. 

 dzieci mają naturalną dociekliwość, chęć poznania, dotknięcia, doświadczenia, dlatego 

dodatkowo jeśli gry będą zawierały elementy świata przyrodniczego, matematyki, będą nakłaniały 

do analizy, porównania, ważenia, mierzenia – tym lepiej. 

Gry planszowe to nie tylko świetny wybór dla spędzania czasu z maluchem ale także ze starszymi 

dziećmi. Rodzinne spotkania przy grze planszowej pozwalają zacieśnić więzi, zintegrować starsze 
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pokolenie z młodszym. Planszówki stwarzają nam okazję do bezpośredniego kontaktu 

z najbliższymi. Zmuszają do podejmowania decyzji, określania własnych strategii czy 

podejmowania ryzyka. No i jeszcze oczywiście pamiętajmy, że nasze dzieciaki, kiedy wygrają będą 

skakały do góry z radości a ich wiara we własne siły wzrośnie natomiast, kiedy przegrają na pewno 

wykombinują jak następnym razem zrobić tak, żeby już nie przegrać. Grajmy zatem i uczmy się 

razem z naszymi dziećmi. 

 Gry planszowe nie dostarczają dziecku tak silnej stymulacji, nie wywołują tak dużego pobudzenia 

– przecież obraz na planszy nie zmienia się co chwilę, nie dochodzi epatowanie dźwiękami, dziecko 

musi włożyć trochę wysiłku w utrzymanie uwagi na grze. A umiejętność zależnej od woli 

koncentracji uwagi jest naprawdę niezwykle ważna, i to nie tylko w szkole. 

Jak zachęcać do gier? 

Najprościej będzie sięgnąć po nie samemu i pokazać, że to ciekawa, wciągająca zabawa! Naprawdę 

niewiele jest dzieci, które nie okażą zainteresowania tym, czym bawią się rodzice (czy rodzice wraz 

z innymi dziećmi). Nie zmuszajmy, nie zgłaszajmy pretensji, ale starajmy się obudzić 

zaciekawienie. Naprawdę ogromnym argumentem przemawiającym za grami planszowymi może 

być udział w grze rodzica – to znacznie podnosi atrakcyjność zabawy dla dziecka. No i pamiętajmy, 

że to rodzic ustanawia granice, także dotyczące dopuszczalnego czasu kontaktu z komputerem, 

tabletem czy smartfonem. Uwaga, dorośli często nie zauważają, jak dużo czasu ich dzieci spędzają 

w sieci korzystając z urządzeń mobilnych.  

Ważny jest oczywiście także trafny wybór proponowanych gier planszowych.  

Oferta wydawnicza współczesnych gier planszowych jest aktualnie tak obszerna, że dostosowuje 

się do każdego wieku, możliwości i potrzeb grona zainteresowanych. Przyciąga swoją 

różnorodnością, bogactwem, tematyką, złożonością, a także estetyką wykonania. 

Gry planszowe kształcą kompetencje społeczne dzieci, wdrażają do odpowiedniego wyrażania 

emocji – przeżywania nie tylko wygranej czy porażki – ale także całej gamy odczuć im 

towarzyszących.  Mogą być impulsem do nauki języków obcych lub też pomagają je rozwijać. 

Szukacie gry, inspiracji, a może posiadacie grę ale nie do końca rozumiecie zasady spójrzcie na 

przykładowe strony recenzentów którzy kochają to co robią  byś Ty wybrał to co najlepsze;-)

 Planszowe newsy                                                                     

 ZnadPlanszy 

 Gambit TV                                                                           

 Granie w Chmurach 
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 Game Troll TV 

 Geek  Factor 

 Pełną Parą 

 Board Times 

 uWookiego 

 Games Fanatic 

 Świat  Gier Planszowych 

 Planszówki i wszystko o nich

 Planszówki we dwoje    

 

Jak zarazisz dzieci i przyjaciół do grania w planszówki to pod żadnym pozorem nie wchodź na 

strony Kickstarera, Wspieram.to i Zagramw.to.   

Nie odpowiadam za drenaż kieszeni w momencie wkręcenia się w kupowanie i granie. 

                                                                                                                            

                                                                                                                   Miłego grania!   
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