
 

Jak zrobić z dzieckiem prostą grę planszową? 

 
 

  W sklepach dostępnych jest wiele różnych gier planszowych. Dorośli chętnie kupują je 

dzieciom wiedząc o tym, że takie zabawy bardzo korzystnie wpływają na rozwój umysłowy 

dziecka – rozwijają wyobraźnię, uczą myślenia, zapamiętywania, przeliczania, podejmowania 

decyzji. Ważnym walorem gier planszowych jest także kształtowanie kompetencji 

emocjonalno - społecznych dziecka, czyli uczenie uważnego słuchania, współdziałania w 

zabawie z dorosłym, przestrzegania ustalonych zasad, wytrwałości, czekania na swoją kolej, 

spokojnego znoszenia porażki. Takie umiejętności przydają się zarówno w przedszkolu jak i 

w szkole. Gry planszowe stwarzają szanse na „odciągnięcie”  dziecka od oglądania 

telewizyjnych bajek lub grania w gry na sprzęcie komputerowym i pewnie także z tego 

powodu wzbudzają teraz większe zainteresowanie rodziców.   

Zwróćmy uwagę, że czasami gra w pięknym opakowaniu, przeznaczona dla dzieci w 

pożądanym wieku, okazuje się za trudna dla konkretnego dziecka. Taka gra ma rozbudowaną 

i zbyt skomplikowaną instrukcję, mało czytelną i  zwierającą dużo szczegółów planszę lub 

wymaga umiejętności czytania, której dziecko jeszcze nie opanowało. Dlatego okazuje się  

nieużyteczna i nieatrakcyjna dla niego, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju. Zamiast 

radości powoduje rozczarowanie. Trudno zachęcić małe dziecko do zabawy wymagającej 

długotrwałego skupienia i wytrwałości. Niskie jest prawdopodobieństwo odniesienia  sukcesu 

w takiej zabawie. Pamiętajmy, że zwycięstwo w grze najlepiej motywuje do jej powtarzania, 

a przez to do rozwijania zdolności i umiejętności dziecka. Trening czyni mistrza ! 

  Warto zainteresować się możliwością wykonania w domu prostej gry planszowej, 

dostosowanej do indywidualnych możliwości poznawczych i zainteresowań własnego dziecka. 

Już samo konstruowanie gry może przynieść wiele radości dziecku i rodzicowi. Granie w 

swoją grę i wygrywanie w niej z dorosłym, modyfikowanie gry, wymyślanie coraz 

trudniejszych jej wariantów  przynosi same korzyści dla rozwoju umysłowego i emocjonalno 

– społecznego małego dziecka.  

  Proponuję następujący plan działania, który sprawdziłam wielokrotnie podczas zajęć 

indywidualnych z dziećmi w wieku przedszkolnym: 

 

 



1. Przygotowanie potrzebnych materiałów do zrobienia gry planszowej: 

 duży arkusz papieru lub kilka sklejonych ze sobą kartek (można wykorzystać dziecięcą 

tablicę do pisania kredą lub tablicę suchościeralną); 

 przybory do rysowania (kredki, flamastry lub kreda); 

 kostka do gry z wyraźnie zaznaczonymi oczkami; 

 dwa przedmioty zastępujące pionki (mogą to być małe samochodziki lub figurki 

bohaterów ulubionej bajki, figurki zwierząt); 

 klocek do odmierzania pól na „torze” do gry. 

2. Omówienie z dzieckiem zadania np. „Zrobimy własną grę planszową, jakiej nikt nie ma. 

Nie można takiej gry kupić w sklepie. Sami wymyślimy jej zasady, których będziemy się 

trzymać. To będzie gra dla mnie i dla ciebie. Zobaczymy, kto będzie w niej lepszy, kto 

wygra”.  

3. Narysowanie z dzieckiem gry. Przykład: 

 „Narysujemy swoją grę w wybranym przez nas kształcie. Może to być prosta droga, 

w kształcie węża lub ślimaka, lub droga pozakręcana. Jaką wybierasz?”. 

 „Popatrz, narysuję taki kształt, zaznaczę początek i koniec naszej drogi, napiszę 

„start” i „meta”. 

 „Teraz pomóż mi podzielić drogę na części, czyli pola. Możemy odmierzać je przy 

użyciu klocka. Zobacz, jak ja to robię, teraz ty spróbuj”. 

 „Potrzebna jest kostka. Ona ma zaznaczone oczka. Spróbujmy policzyć oczka na 

każdej ściance, liczmy razem…”. 

 „Gotowe. Możemy zaczynać”  

4. Przedstawienie lub uzgodnienie z dzieckiem zasad gry i zademonstrowanie ich w 

praktyce, czyli np. z wykorzystaniem planszy, kostki i samochodów. Przykład: 

 „Będziemy ścigać się naszymi samochodami po tej drodze”. 

 „Ustawiamy samochody ma początku, czyli na polu „start”. 

 „Wyścig  zakończymy na „mecie”. 

 „W czasie gry będziemy jeździć samochodami tylko po tej drodze”. 

 „Każdy wybierze swój samochód i tylko nim będzie jeździł”. 

 „Samochód może przejechać przez tyle pół, ile wypadnie oczek na kostce. Można 

rzucić kostką tylko raz, czasami będzie dużo oczek a czasami tylko jedno. Po rzucie 



będziemy wspólnie liczyć oczka, żeby się nie pomylić. Następnie będziemy 

przesuwać samochód do przodu o taką liczbę pól, jaką mamy liczbę oczek na kostce”. 

 „Raz kostką rzuca dorosły a następnym razem dziecko i tak na zmianę do końca gry. 

Wygrywa ten, kto najszybciej dojedzie do mety”. 

 „Możemy grać tyle razy, ile zechcesz. Jak się nam znudzi taka gra to wymyślimy 

inną np. samochody mogą jeździć po ulicy i zabierać pasażerów, albo mogą 

zatrzymywać się na parkingu lub na stacji benzynowej itd. Zaczynamy”. 

Jeżeli dziecko nie lubi bawić się samochodami to można zaproponować wyścigi z 

wykorzystaniem figurek zwierząt, które po drodze zatrzymują się na zielonych polach jedząc 

trawę lub kapustę. Dla dziewczynki pionkami mogą być małe laleczki, które przesuwają się 

po drodze i zbierają kwiaty lub robią zakupy w sklepach po drodze…  

Z dziećmi starszymi można konstruować gry z zagadkami słownymi, z zadaniami ruchowymi, 

z zadaniami wymagającymi przeliczania, dodawania i odejmowania na palcach i w pamięci, 

wymyślania słów rozpoczynających się na podaną głoskę itp. 
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