Gry planszowe w szkole i w domu
W ramach małego grantu pt. „Moja szkoła jest wesoła” trenerki ze Stowarzyszenie „Rozwiń się”
prowadziły dla nas niezwykłe i innowacyjne warsztaty pt. „Gry planszowe w szkole i w domu”
Warsztaty były niezwykłe nie tylko ze względu na ich temat i formę, ale także ze względu na skład
uczestniczącej w nich grupy. Uczyli i bawili się razem - uczniowie, nauczyciele i rodzice - a więc grupy,
których współpraca i konflikty stanowią rzeczywistość każdej polskiej szkoły. Panowała atmosfera relaksu i
radości, wszyscy się bawili i komunikowali ze sobą będąc w zupełnie innych rolach niż na co dzień.
Podczas warsztatów zaprezentowano uczestnikom gry z różnych krajów, zupełnie inne niż te znane
nam z dzieciństwa. Początkowo dzieci i dorośli pracowali w osobnych grupach, poznając reguły gier, potem
zaś obie grupy się połączyły i grali wszyscy razem, bawiąc się znakomicie.
W oczywisty sposób gry rozwijają inteligencję logiczno - matematyczną i w dodatku łamią nużące,
szkolne schematy. W ciekawej grze wszystko jest ciekawe. Często trzeba szukać nietypowych rozwiązań,
żeby wygrać, ćwiczymy pamięć, myślenie przestrzenne i planowanie. Często też musimy przełamać swoje
myślowe schematy, np. w grach samotniczych.
Na warsztatach uczestnicy odkryli również gry jako fantastyczny element wychowawczy i
motywacyjny. W grze wszyscy - dorośli i dzieci stają się równoprawnymi partnerami, co jest inspirującym
doświadczeniem dla obu stron. Dzieci często wygrywają, co podnosi ich poczucie własnej wartości. Obie
strony - dorośli i dzieci, mogą zobaczyć siebie w innym świetle, a radość wspólnej zabawy przyczynia się do
budowania między nimi ciepłych relacji.
Poprzez gry można w ciekawy sposób uczyć dzieci różnych nowych umiejętności (np. posługiwania
się językiem obcym) i dostarczać im wielu informacji z dowolnych dziedzin. Wiercące się na lekcji dziecko,
które szybciej wykonało zadaną pracę, z korzyścią dla siebie i innych może się zająć ciekawą grą
samotniczą, rozwijając jednocześnie umiejętność koncentracji i pokonywania przeszkód w drodze do celu.
Na warsztatach powstał pomysł na turniej gier planszowych, który zorganizowany w klasie pomoże
uczniom poznać się lepiej podczas wspólnej zabawy i zintegruje grupę, a większa impreza tego typu,
gromadząca dzieci, nauczycieli i rodziców może pomóc przełamać bariery wewnątrz środowiska szkolnego i
zainicjować lepszą współpracę i porozumienie pomiędzy rodzicami i nauczycielami.
Dlatego rekomendujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom profesjonalne warsztaty z gier
planszowych, a popularyzując je staramy się by gry na stałe zagościły w naszych szkołach i pomagały
ciekawie uczyć i skuteczniej wychowywać czego mieliśmy okazję doświadczyć w projekcie: „Moja szkoła
jest wesoła”.

