
Na swojej drodze zawodowej spotkałam setki uczniów. Byli zdolni ale wielu potrzebowało 

ukierunkowania i pomocy zanim rozwinęli skrzydła. Każdy z uczniów jest w, każdy ma inne 

umiejętności i sposoby na uczenie się. Po latach obserwacji widzę, że jednym z elementów 

kluczowych dla skutecznej i szybkiej nauki jest zabawa. Przyjemniej spędza się czas robiąc coś, co się 

lubi. Jak wszyscy wiemy człowiek od pierwszych miesięcy życia czerpie radość z odkrywania  

i poznawania świata. Zjawiska i procesy biochemiczne zachodzące w mózgu dziecka w czasie zabawy 

są niesamowite i umożliwiają bardzo szybkie przyswajanie wiedzy. Mózg jest pobudzony do 

efektywnego działania, do nauki i treningu umiejętności. To z tego powodu w bieżącym roku 

szkolnym po raz pierwszy w naszej szkole wprowadziłam innowację pedagogiczną pt. Games and 

puzzles as an educational tool.  W ramach innowacji prowadzony jest cykl zajęć dla uczniów klasy 4d. 

Celem tych spotkań jest głównie poszerzanie zasobu słownictwa u uczniów oraz utrwalenie 

wybranych zagadnień gramatycznych.  Gry i zabawy są bardzo dobrym sposobem na naukę, dlatego 

mam nadzieję, że te spotkania będą zachęcać i motywować do nauki języka obcego, a uczniowie 

odkryją w tym swoją pasję.  

Do tej pory odbyło się kilka spotkań w czasie których wykorzystane zostały gry Bingo, Tik Tak 

Bum oraz English&Fun – edukacyjna gra planszowa. W czasie naszych początkowych zajęć skupiłam 

się na rozbudowywaniu słownictwa używając do tego gry planszowej Memo. Język angielski - Bingo.  

Uczniowie uczestnicząc w grze, uczyli się nowego słownictwa oraz poprawnej wymowy. Słownictwo 

na pewno łatwiej zapadało w pamięć dzięki powtarzaniu, elementowi rywalizacji oraz dzięki dobrej 

zabawie. 

Drugie spotkanie pomogło utrwalić słówka poznane do tej pory w czasie zajęć jak  

i podczas lekcji szkolnych. Graliśmy w grę Tik Tak Bum, w której uczniowie musieli użyć swojej 

dotychczasowej wiedzy, aby wypisać słówka z odpowiedniej kategorii i zdobyć punkty. Tutaj poza 

utrwalaniem słownictwa ważna była umiejętność szybkiego myślenia i pracy pod presją czasu. Gra 

przypadła do gustu uczestnikom spotkania i na pewno zostanie jeszcze przez nas wykorzystana. 

Element rywalizacji w trakcie zabawy pozwala na kształtowanie pozytywnego obrazu 

współzawodnictwa i wywołuje u dzieci chęć do dalszych spotkań, które będziemy dokumentować w 

formie zdjęć na stronie naszej szkoły. Zapraszamy do oglądania! Nauka i zabawa powinny iść ze sobą 

w parze ponieważ to wtedy uczeń jest zainteresowany, skupiony i potrafi pokonywać własne słabości. 


