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Gra edukacyjna – gra, której zasady opracowano w taki sposób, że jej elementy 

służą poprawie umiejętności lub poszerzeniu zasobów wiedzy dzieci . Poza walorami 

czysto rozrywkowymi, gra taka stymuluje ich rozwój  w określonych kierunkach  

i obszarach. 

 

"Scrabble Junior" to bestsellerowa gra polegająca na tworzeniu słów. Są  dwie 

wersje gry: jedna przeznaczona jest dla dzieci młodszych (w wieku ok. 5-8 lat),  

a druga dla dzieci starszych (od 7 lat wzwyż). Gry te pomagają dzieciom poznać 

alfabet, nowe słowa oraz ich pisownię. Dzięki tym grom dzieci nauczą się także,  

na czym polegają gry słowne typu krzyżówkowego. 

 

 

GRY EDUKACYJNE 



Pierwsza z gier: "Słowa i obrazki" przeznaczona jest dla młodszych dzieci i gra się 

w nią na niebieskiej, ilustrowanej stronie planszy. Na planszy nadrukowano słowa 

wraz z odpowiednimi ilustracjami. Taka kombinacja słów i obrazów pomaga 

dzieciom w nauce czytania oraz bezbłędnego pisania. 

 

Zielono-pomarańczowa strona planszy nosi nazwę "Kolory i litery". Ta bardziej 

zaawansowana gra jest przeznaczona dla starszych dzieci. Dzieciom, które potrafią 

wymyślać słowa i są bardziej pewne ich pisowni,  dostarczy wiele zabawy. Także 

wyjątkowy sposób punktowania jest bardzo łatwy i zabawny. 

 

Memory- gra pamięciowa 

Zasady tej gry znają chyba wszyscy, ale postaram 

się je w kilku zdaniach przypomnieć. Jedynymi 

rekwizytami w grze są kwadratowe karty  

z obrazkami po jednej stronie. Każda karta ma 

swoją parę czyli kartę z identycznym obrazkiem.. 

Karty miesza się i rozkłada na stole obrazkami do 

dołu. Gracz, na którego przypada kolejka, odkrywa 

kolejno i pokazuje wszystkim dwie karty, Jeżeli 

trafi parę, kładzie ją przed sobą i szuka dalej.  

Jeżeli nie trafi, odkłada karty z powrotem na stół, 

obrazkami do dołu. Gra się do momentu, gdy ze 

stołu zabrane zostaną wszystkie karty, a wygrywa 

ten, kto zebrał najwięcej par. 

 

Magiczne Mozaiki -  to kreatywna zabawa 

edukacyjna dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Do naszej dyspozycji  jest 

plansza z mnóstwem otworów, w których 

należy umieścić różnej wielkości kolorowe 

elementy, by stworzyć rozmaite wzory  

i obrazy. Istnieje niemal nieskończona ilość 

kombinacji, a po wykonaniu ilustracji 

wystarczy, że wyjmie się elementy i można 

zacząć od nowa. Zabawa ćwiczy 

kreatywność i wyobraźnię. 

 



Boggle  – gra słowna polegająca na znalezieniu jak największej liczby słów  

na podstawie wylosowanego układu liter. 

Przed rozpoczęciem gry gracze mieszają kostki  

i wysypują je do specjalnej tacki z przegródkami. 

Następnie każdy gracz w tajemnicy przed innymi stara się 

odszukać jak najwięcej słów utworzonych przez losowy 

układ kostek. Wszyscy gracze mają na to tylko 3 minuty. 

Następnie kartki  

z zapisanymi wyrazami są odkrywane. Wszystkie wyrazy 

występujące u więcej niż jednego gracza są wykreślane, a 

za pozostałe gracze otrzymują punkty. 

Rekordziści w wersji polskiej są w stanie ułożyć 80 słów 

w 3 minuty. 

 

Zgadnij kto to? - edukacyjna gra pamięciowa ucząca koncentracji i logicznego    

myślenia.  

Zasady gry są bardzo proste. Jedna z osób wybiera 

postać, zaznacza ją na planszy. Zadaniem drugiej jest 

odgadnięcie, którą postać zaznaczyła pierwsza osoba 

poprzez zadawanie pytań, na które można 

odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Dzięki specjalnym 

okienkom i zamykanym drzwiczkom można szybciej 

odnaleźć poszukiwaną osobę. Dodatkowe pole z 

punktami pozwala na kontrolowanie postępu gry. W 

„Zgadnij, kto to” można się bawić tak,  

że nikt nie wygrywa, ale też nikt nie czuje się przegrany, co w pewnym okresie 

rozwoju dziecka ma wielkie znaczenie. 

 

ZADANIE NA DZIŚ!!! 

Kochane Dzieciaki powyższe z podanych gier są dla Nas miłym wspomnieniem 

dzieciństwa i beztroski. A Wy jakie gry lubicie? Mamy nadzieję, że choć jedną z tych 

podanych. A może Sami spróbujecie stworzyć spersonalizowaną wersję znanej gry? 

Czekamy na Wasze propozycje i pomysły: 

sp16swietlicaszkolna@wp.pl 

 

Miłego grania  

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


