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Marek Fabiusz Kwintylian [ok.42 do 120 
roku n.e] ( z traktatu pedagogicznego) 

„(…) nauka we wczesnych latach powinna być zabawą. Trzeba dziecko zachęcać do 
niej i prośbą, i pochwałą,  

a przy tym sprawiać mu tę radość, że zawsze umiało.  

Trzeba też czasem, gdyby samo nie miało ochoty do tej nauki, uczyć razem z nim 
drugie dziecko, tak żeby mu zazdrościło, a przy tym odnosiło wrażenie częstszego 

zwycięstwa ze swej strony.  

Poza tym trzeba mu także dodawać bodźca do tej nauki przez odpowiednie do jego 
wieku nagrody. (…)” 



Rola nauczyciela XXI wieku 

Rolą współczesnego 
nauczyciela jest nie 
tylko przekazywać 

wiedzę, ale głównie 
pobudzać ucznia do 
twórczego myślenia 

i  samodzielnej pracy. 

Nowoczesna edukacja 
opiera się bowiem na 
koncepcji aktywności 
własnej, działaniach 

zespołowych oraz 
interpretacji 

zachodzących zjawisk.  



Czym jest gra dydaktyczna? 

Gra dydaktyczna należy do grupy problemowych 
metod kształcenia. które organizują treści kształcenia 

w ,,modele" rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub 
procesów.  

Celem gier jest zatem zbliżenie procesu poznawczego 
do poznania bezpośredniego, opartego na własnym 

doświadczeniu.  

Gra wymaga myślenia problemowego, grający muszą 
więc samodzielnie „wytworzyć” wiadomości potrzebne 

do grania, a nie korzystać z dostarczonych im przez 
nauczyciela czy też podręcznik.  



Funkcje i zalety gier dydaktycznych 

Najczęściej wyróżnia się następujące funkcje gier 
dydaktycznych: 

dydaktyczne: 
stanowią środek 
do wyrównania 

braków w 
rozwoju 

intelektualnym 
uczniów, 

poznawcze: uczą 
formułowania i 
weryfikowania 

hipotez, 

motywacyjne: 
chęć wygrania 
jest motywacją 

do 
zmaksymalizowan

ia wysiłku 
intelektualnego,  

wychowawcze: 
kształtują postawy 
koleżeńskie, uczą 

opanowania i 
cierpliwości, 

wyrabiają nawyki 
przestrzegania 

dyscypliny i reguł gry, 
uświadamiają 

graczom potrzebę 
współdziałania i 

potrzebę 
podporządkowywania 
się interesom grupy. 



O co gramy? 

Stawka gry bywa 
różna — może to 

być jakaś wartość: 

materialna 
(wygrany fant), 

symboliczna 
(zdobyte punkty), 

lub idealistyczna 
(zdobyta 

pochwała). 



Cechy wspólne dla wszystkich odmian 
gier dydaktycznych 

Duża aktywność 
uczących się,  

Przemyślana i 
celowo 
zorganizowana 
sytuacja 
dydaktyczna, 

Interakcja osób 
uczestniczących 
w grze,  

Konkurencja 
między 
uczestnikami 
gry, 

Zakres i rodzaj 
czynności 
wykonywanych 
przez 
uczestników gry, 
który jest 
wypadkową 
określonych 
reguł gry. 



6 podstawowych właściwości gier wg 
James’a Coleman’a: 

Grający dążą do osiągnięcia swych celów; 

Gra ograniczona jest do ustalonej z góry liczby 
uczestników; 

Reguły gry wyznaczają zakres i rodzaj wykonywanych 
przez grających czynności; 



6 podstawowych właściwości gier wg 
James’a Coleman’a: 

Dzięki regułom ustanowiony jest porządek, następstwo zdarzeń i 
struktura, w obrębie których mogą być podejmowane działania; 

Gra jest ograniczona w czasie i przestrzeni, reguły wyznaczają jej zakończenie; 

Reguły gry zawieszają czasowo zwyczajowe działanie oraz zasady 
zachowania, zastępując je specjalnymi, ograniczonymi do danego czasu 
i przestrzeni zasadami. 



 
Wskazówki dla konstruktorów gier 

dydaktycznych (1): 
 

Pamiętaj o celu nadrzędnym 
każdej gry, jakim jest 
osiągnięcie sukcesu i 

zadowolenia przez gracza. 

Wyznacz cele szczegółowe dla 
planowanej gry, powinny być 

one zbieżne z celami lekcji. 



 
Wskazówki dla konstruktorów gier 

dydaktycznych (1): 
 

W zależności od celów lekcji dobierz rodzaj gry, 
np.: gra symulacyjna (symulacja np. zakupów w 

sklepie internetowym inscenizacja), gra 
niesymulacyjna (rozwiązywanie lub tworzenie 

łamigłówek tematycznych, gra „Poziomy 
wiadomości i umiejętności”) 

Upewnij się, czy uczniowie 
posiadają odpowiedni zasób 

doświadczeń umożliwiający im 
odniesienie sukcesu w grze. 



Wskazówki dla konstruktorów gier 
dydaktycznych (2): 

Pamiętaj, że każda gra dydaktyczna łączy w sobie 
elementy zabawy i nauki. 

Zaplanuj szczegółowo model tego co uczeń ma poznać. 

Zaplanuj układ interakcji między uczniami podczas gry 
(rywalizacja, współpraca, kompromis, układ współpraca 
– rywalizacja) 

Zwróć szczególną uwagę na to, aby reguły gry 
dydaktycznej były atrakcyjne dla uczniów i dostosowane 
do ich poziomu rozwoju intelektualnego i psychicznego. 



 
Jak z uczniami konstruować gry? 1/3 

 

Proces konstruowania gier matematycznych obejmuje trzy etapy:  

• 1. przybliżenie idei gry  

• 2. konstruowanie gier – opowiadań  

• 3. tworzenie gier o silnie zaznaczonym wątku matematycznym.  



Jak z uczniami konstruować gry? 2/3 
 

Pierwszą grę zawsze buduje 
nauczyciel. Inspiracją do wyboru 
tematyki opowiadania, wokół, 
której zbudowana będzie gra 
stanowić może zdarzenie, w 

którym uczestniczyli uczniowie, 
ich zainteresowania, aktualnie 

poznane treści programowe lub 
przygody podyktowane 

wyobraźnią i pomysłowością 
uczniów.  

Aby gra była ciekawa i 
emocjonująca konieczne są 
pułapki i premie. Plansza, 
stanowiąca wizualizację 

wymyślonego opowiadania, 
powinna być opracowana na 

dużych arkuszach.  

Wszystkie zastosowane znaki 
umowne, rysunki, słowo pisane 

muszą być zrozumiałe dla 
wszystkich grających. Instrukcja 

do gry to waży element 
wspólnego działania. Praca nad 

ustalaniem zasad gry i 
tworzeniem fabuły, uczy 

współdziałania nad realizacją 
określonego celu, daje 

możliwość realizacji się każdemu 
uczniowi, wdraża do 

samokontroli i samooceny.  



Jak z uczniami konstruować gry? 3/3 
 

W trzecim etapie 
konstruowania gier 
zwiększa się zakres 

czynności 
matematycznych. 
Mniej jest w nich 

opowiadań, a przygody 
mają wartość liczbową. 

Wszelkie pułapki i premie 
wymagają określania 

równoliczności, doliczania lub 
odliczania, sprawnego 

wskazywania sumy i różnicy, 
podwajania lub rozdzielania, 

dostrzegania korzyści, 
układania kolejności, 

numerowania i ustalania 
danej liczby  w szeregu 

liczbowym.  

Ważne są czynności kończące 
grę. Należy ustalić, ile każdy 

grający zdobył punktów, 
porównać ich liczebność, kto 
ma więcej, a także o ile ma 

więcej.  



Przykłady gier matematycznych wykonanych 
przez uczniów gimnazjów woj. 

świętokrzyskiego  
w ramach 2. i 3. edycji Świętokrzyskiego 

Turnieju Matematycznego 
 

Koordynator i pomysłodawca ŚTM 

Maria Krogulec  - Sobowiec 



Matematyka – fajna 
sprawa, to jest 
przyjemność, no i … 
zabawa!!! 

Gra „Egipskie 
ciemności 
matematyczne” 1/3 
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Gra „Egipskie ciemności matematyczne” 3/3 





Gra „Figurowe scrable” 



Gra „logiczna ścieżka” 
 



G
ra „M

ath
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Gra „Math Magic” 
 



Gra symulacyjna 

Planowanie inwestycji czyli 
rozterki młodego 

sadownika 



    Wprowadzenie w pojęcia ekonomiczne: 

• Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub 
zwiększanie majątku trwałego.  

• Inwestycja to wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą 
być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Jest to tzw. "efekt 
korzyści odroczonych w czasie". 

• Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści 
na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. 

• Planowanie, polega na decydowaniu o podjęciu działań 
zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby 
samoistnie. 

• Następnie nauczyciel podkreśla, że inwestycje ściśle są 
połączone z pojęciami: zakup, sprzedaż, zysk, strata, skup, 
koszty oraz cena. 



Zasady gry: 

1. Drzewo owocowe należy sadzić w odstępach co drugą kratkę. 
2. Krzewy można sadzić w każdą kratkę. 
3. Drzewo od krzewu sadzimy w odstępach co drugą kratkę. 
4. Przed rozpoczęciem sadzenia zapoznaj się z cenami poszczególnych 

drzew i krzewów. 
5. Na sadzonki drzew i krzewów możesz przeznaczyć dowolną wartość 

pieniędzy. 
6. Zaznaczając drzewa lub krzewy posługuj się dołączoną legendą 

(załącznik nr 1). 
7. Dokonaj analizy kosztów zakupu drzew i krzewów w porównaniu z 

cenami sprzedaży owoców.  
8. Podejmij decyzję o zagospodarowaniu sadu mając na uwadze 

największą opłacalność inwestycji (tzw. maksymalizacja zysku). 
 



Załącznik nr 1 „Sad” 

Legenda: 
 
J – Jabłoń 
G – Grusza 
S – Śliwa 
C – Czereśnia 
M – Malina 
P – Porzeczka  
A – Agrest  



Załącznik nr 2. „Tabela kosztów zakupu” 

Nazwa Cena Ilość 

drzew/krzewów 

Razem 

 Jabłoń 15 zł. 

Grusza 20 zł. 

Śliwa 18 zł. 

Czereśnia 20 zł. 

Malina 4 zł. 

Porzeczka 4 zł. 

Agrest  4 zł. 

Koszty razem: 



Załącznik nr 3. „Tabela sprzedaży” 

Nazwa Liczba 

posadzonych 

drzew/krzewów 

Zbiory z 

jednego 

drzewa/krzewu 

Suma zbiorów Cena 

skupu za 

kg 

Dochód 

Jabłoń 40 kg 0,30 zł. 

Grusza 40 kg 0,70 zł. 

Śliwa 40 kg 0,30 zł. 

Czereśnia 40 kg 0,70 zł. 

Malina 5 kg 1,60 zł. 

Porzeczka 5 kg 2,00 zł. 

Agrest  5 kg 0,40 zł. 

Razem: 



Sprawdzenie opłacalności inwestycji: 
 
………      -     ………  =   ………….. 
 
Dochód Koszty         Zysk/Strata 
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Dziękuję zespołowi 
projektowemu za uwagę. 

 

Zapraszam do dyskusji. 


