
Klub Planszomaniaka  – Razem gramy, więzi umacniamy :) 

 

 Gdzie szukać prawdy o samym sobie? Jak zachować się w trudnej 

sytuacji? Komu powiedzieć o swoich problemach? Czy ktoś mnie wysłucha? 

Czy kogoś obchodzę? To nieliczne z wielu pytań, które w samotności zadają 

sobie młodzi ludzie. Ci sami, którzy każdego dnia, nie znajdując na nie 

odpowiedzi w świecie realnym, wśród najbliższych, uciekają do 

cyberprzestrzeni, która niejednokrotnie pochłania ich do reszty. Z czego wynika 

takie postępowanie, jakie jest jego podłoże, jak je zwalczyć? Czy my, dorośli 

mamy wpływ na to, w jaki sposób nasze dzieci postrzegają to, co ich otacza?  

Na te pytania od wielu lat staramy się odpowiedzieć. 

 Współczesny świat jest zdominowany przez media, multimedia, 

komputery, tablety i inne nośniki, które pochłaniają większosć wolnego czasu 

młodego człowieka. Już od najmłodszych lat dzieci spędzają go w sposób 

bierny, siedząc z tabletem w ręku czy grając na komputerze. Mózg nieustannie 

atakowany jest zmieniającymi się obrazami, nie ma czasu myśleć.  

 Wprawdzie istnieje wiele programów edukacyjnych czy rozrywkowych, 

które rozwijają wyobraźnię czy inteligencję młodego człowieka, jednak tylko 

wówczas, gdy korzystamy z wszelkich dobrodziejstw w sposób świadomy i 

rozsądny. Niestety bardzo często dzieci pozostają bez jakiejkolwiek kontroli 

dorosłej osoby, która ingerowałaby w to, jakie korzyści płyną z danej gry czy 

programu. Dorośli niejednokrotnie zaabsorbowani własnymi zajęciami, 

nieustanną gonitwą, zapominają o swych pociechach i pozwalają na ciągłe 

przebywanie w świecie wirtualnym. Niestety nie zdają sobie przy tym sprawy z 

tego, jak wiele tracą na kontakcie z własnym dzieckiem.  

 Jednym ze sposobów walki ze zjawiskiem "pochłonięcia" przez wirtualny 

świat okazał się projekt "Razem gramy – więzi umacniamy", który  powstał, a 

potem został wdrożony, by walczyć ze wszechobecnymi multimediami  

niesprzyjającymi  zacieśnianiu więzi międzyludzkich.  



1. Opis projektu. 

 Głównym jego celem było budowanie pozytywnych relacji, nie tylko w 

gronie najbliższych, a więc dziecko-rodzic, ale również w społeczności szkolnej, 

a zatem uczeń -nauczyciel, uczeń-uczeń. 

 W związku z projektem, utworzony został  Klub Planszomaniaka, z 

którego korzystać mogli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów, należący 

do szkolnej społeczności. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia, w których 

uczestniczyli uczniowie, natomiast raz  na dwa miesiące – "Popołudnia z 

planszówkami", w których brali udział uczniowie z rodzicami . 

2. Metody i formy pracy. 

 Klub prowadzony był przez opiekuna i grupę uczniów. Każdy z członków 

znał zasady gier dostępnych w Klubie i zapoznawał z nimi uczestników. 

Rozgrywki były prowadzone w różnych kręgach tematycznych lub wszyscy 

grali w tę samą grę. Przed każdym spotkaniem omawiane były zasady gier. 

 Ponadto uczestnicy spotkań  wykazali się aktywnością i wiedzą podczas 

wspólnego tworzenie gier problemowych.  W ramach realizacji projektu  

zorganizowany został  konkurs, którego przedmiotem było stworzenie gry na 

dany temat, np. w oparciu o lekturę, gry ortograficznej itd. 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia, działanie klubu poszerzono o 

możliwość wypożyczania gier edukacyjnych na konkretne zajęcia, co z 

pewnością uatrakcyjniło niejedną lekcję i pozwoliło na przekazanie 

niejednokrotnie zawiłych treści w bardziej przystępny sposób. Realizacja 

projektu pozwoliła w dużej mierze  na przekazanie określonych treści 

nauczania. 

 Celem projektu było edukowanie uczniów poprzez zabawę, a także 

budowanie prawidłowych relacji społecznych, a zatem w kręgu tych dwu 

aspektów oscylowała tematyka zajęć: 

1) Gry o charakterze rozrywkowym, zarówno logiczne, strategiczne, 

rodzinne, zręcznościowe i inne: 



szachy, warcaby, double, domino, chińczyk, statki itp. 

2) Przedmiotowe gry edukacyjne: 

matematyczne, polonistyczne, językowe i inne, 

3) Lekturówki – gry przeznaczone do pracy indywidualnej lub zbiorowej w 

czasie lekcji. 

 Każda z gier oczywiście kładła nacisk na inne aspekty, jedne uczyły 

spostrzegawczości, logicznego myślenia, selekcjonowania informacji, inne 

szybkości działania, radzenia sobie ze stresem, a jeszcze inne wyrażania 

własnego zdania, uczuć i emocji. Zakres działań był szeroki i zrzeszył wiele 

osób bezpośrednio, jak i pośrednio zaangażowanych. 

 Ważnym elementem było to, iż tak naprawdę jedni uczniowie działali na 

rzecz innych poprzez organizowanie spotkań, zaznajamianie z grami, budowanie 

miłej atmosfery w czasie zajęć, włączanie się w różne akcje. 

 

3. Uzyskane efekty. 

 Projekt realizowany był w roku szkolnym 2017/2018 i cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem. Ponadto opiekunowi projektu udało  sie pozyskać 

sponsorów gier. Została zorganizowana zbiórka  gier planszowych wśród 

uczniów szkoły, dzięki czemu poswatała baza do działalności klubu. 

 Zasadniczym celem, który udało sie osiągnąć było odciągnięcie dzieci od 

komputerów, tabletów i innych urządzeń tzw. "zjadaczy czasu" oraz 

przyciągnięcie w ich kierunku rodzica, gdyż dzieci bardziej od gier potrzebują 

bliskości i zainteresowania drugiej osoby.  

Dzięki działaniom podejmowanym w czasie realizacji projektu uzyskano 

pozytywne efekty: 

 zbudowanie bliskich relacji w środowisku rodzinnym, o czym mówili 

sami uczniowie, 

 wypracowanie przyjaznych relacji w środowisku szkolnym, 

 rozbudzenie wyobraźni uczestników zajęć, 



 wzbudzenie potrzeby spędzania wolnego czasu z rówieśnikami, 

 udoskonalenie umiejętności rozmowy w bezpośrednim kontakcie, 

 wykształcenie umiejętności  radzenia sobie ze stresem, 

 udoskonalenie umiejętności pracy w zespole, 

 zwiększenie łatwości znoszenia porażki i radowania  się sukcesem. 

 Niewątpliwie było to trafione przedsięwzięcie. Z pewnością warto 

tworzyć takie miejsca, które sprzyjają rozwojowi ucznia, nastawione są na jego 

samorealizację, ale przede wszystkim pomagają młodemu człowiekowi w 

nawiązywaniu odpowiednich relacji międzyludzkich. Członkowie klubu i 

uczestnicy zajęć odnieśli wewnętrzny sukces. Niektórzy zwalczyli swą 

nieśmiałość, inni wykazywali się niesamowitą ogładą, a jeszcze inni poczuli się 

potrzebni. Działalność klubu okazała się niezwykłą lekcją samodzielności, 

kreatywności i odwagi w byciu sobą w otaczającej rzeczywistości. 
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