
Gry planszowe jako proste narzędzie wspomagania 

rozwoju kompetencji matematycznych i nie tylko… 

 

Obecnie gry planszowe przeżywają swój renesans. Chętnie po nie sięgają osoby w każdym 

wieku. Kolorowe, pięknie wykonane, z interesującą fabułą i pomysłowymi rozwiązaniami 

przyciągają na długie godziny. To dzięki nim możemy wspierać rozwój naszego dziecka. 

Planszówki okazały się doskonałym sposobem usprawniania między innymi funkcji 

matematycznych. Zarówno te najprostsze, liniowo zorganizowane, z kolejno ponumerowanymi 

polami, jak i te bardziej złożone – posiadające rozbudowaną fabułę. Naukowcy podkreślają 

znaczenie działania na konkretnych przedmiotach dla zrozumienia abstrakcyjnego pojęcia 

liczby oraz istoty operacji na liczbach, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i 

dzielenie. Dzieci z przyjemnością uczą się arytmetyki przeliczając oczka na kostce i pola na 

planszy. Aby wygrać należy liczyć punkty zarówno swoje, jak i przeciwnika. Czas gry 

zapewnia wymaganą liczbę powtórzeń dla utrwalenia umiejętności sprawnego 

przeprowadzania w pamięci działań matematycznych. 

Gry planszowe są ogólnodostępne, jednak największą wartość mają te zrobione razem z 

dzieckiem. Nasza pociecha z chęcią zaangażuje się w tworzenie nowej zabawki i z radością 

będzie z niej korzystać. Wspólnie narysujcie planszę, pokolorujcie pola, zaplanujcie fabułę gry. 

Za pionki mogą służyć guziki lub małe figurki. Możemy pokusić się o zrobienie pionków z 

masy solnej lub plasteliny. 

 

 

 

Jakie dodatkowe kompetencje rozwijają gry planszowe dla dzieci? 

Przygotowanie planszówki oraz wspólna gra przyczyniają się także do rozwoju kompetencji 

społecznych. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie i przestrzegania ustalonych zasad. 

Widzi różne emocje u konkretnych osób, przeżywa całą gamę uczuć. Co więcej, kiedy gra 

planszowa wymaga grania w drużynach, albo przeciwnikiem jest sama gra –  dzieci uczą się 

współpracy, działania w grupie i zmierzania do konkretnego celu.  



Gry planszowe dla dzieci, to też świetna okazja do odstresowania i wyrzucenia z siebie 

trudnych emocji. Zajęcie umysłu grą może pomóc dziecku przestawić się na inne zadanie, a nie 

koniecznie skłaniać do rozmyślania o przykrej sytuacji. Wspólne spędzanie czasu nad grą, może 

być też okazją do rozmowy z dzieckiem – o tym, co się działo w szkole, co się wydarzyło i jak 

spędziło dzień. 

Czytanie instrukcji gry, zasad, czy informacji na kartach, wymaga pełnego zrozumienia treści. 

Dzięki czemu dzieci ćwiczą tę umiejętność w bardzo przyjemnych warunkach, nie kojarząc 

tego z nauką. 

Wiele gier uczy przewidywania i skupienia uwagi na działaniach swoich i innych graczy. 

Dziecko widzi, że jego posunięcia mają znaczenie i określone konsekwencje. Rozwija 

umiejętność zastanawiania się nad swoimi działaniami, analizuje, co się może wydarzyć i 

wyciąga wnioski. Takie podejście może również przełożyć na codzienne życie. 

Gry z interesującą fabułą, wymagającą wcielania się w ciekawe postaci, albo wymyślania 

historii czy skojarzeń. Rozwijają wyobraźnię, pomagają wypracowywać kreatywne 

rozwiązania i myśleć nieszablonowo. 

Gracze mają możliwość trenować logiczne i strategiczne myślenie: planowanie, analizowanie, 

wyciąganie wniosków. Gry dla dzieci często w formie bardzo zabawowej zachęcają do 

strategicznych działań. Przemyślenia swojego ruchu, zanim się go zrobi, ostrożności oraz 

reagowania na to, co się dzieje na planszy. 

Ostatecznym celem każdej gry jest wygrana, jednak nie zawsze jest możliwa, podobnie w 

szkole, czy codziennym życiu. Dzięki wzmacnianiu w dziecku poczucia własnej wartości, 

umiejętności dążenia do celu, dyscypliny i motywacji do działania – widzi ono, że nawet jeśli 

przegra, ma kolejną szansę na to, aby kolejnym razem odnieść zwycięstwo. 

Gry planszowe to świetny pomysł na hobby. Poznawanie nowych innych graczy, ciekawych 

fabuł. To wspaniały sposób na spędzanie czasu z rodziną oraz interesująca pasja. 

 


