
Zabawa na poważnie
czyli jak dobierać gry i zabawy językowe w klasach I-III



W co się bawić?

Breugel (1560) Children’s Games



W co się bawić?

Mum said: Go play outside!



Co rozwija mądra zabawa?

Bruce (2001) Learning through play

myślenie abstrakcyjne

myślenie symboliczne

empatię

kreatywność i wyobraźnię

elastyczność poznawczą



Zabawa to podstawa!

Zabawa wspiera naukę a zabawa sterowana
stanowi potężne narzędzie edukacyjne

Golinkoff, R., Hirsh-Pasek, K. (2006) Play = Learning

Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 
należy organizacja zajęć umożliwiających nabywanie 
doświadczeń poprzez zabawę



Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest określenie celu zabawy
i warunków, w których jest ona optymalnie korzystną techniką
edukacyjną w pełni wspierającą różnorodne aspekty wczesnego
rozwoju dziecka. 
Kagan, S. and Lowenstein, A. (2004) "School readiness and children’s play”

Szkoła to nie wesołe miasteczko!



Jaki jest cel nauczania języka w 1-3?

język obcy nowożytny powinien przede wszystkim przyczyniać się do 
wszechstronnego rozwoju dziecka, a nie stanowić celu samego w sobie. 

Istotne jest, aby w tym okresie pomóc uczniom rozbudzić w sobie 
pozytywne nastawienie do nauki języka obcego nowożytnego oraz budować 

postawę otwartości i szacunku wobec różnorodności języków, kultur 
i narodowości, przy jednoczesnym wspieraniu ucznia w budowaniu 

poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.



Jaki jest cel nauczania języka w 1-3?

Zabawa to podstawa …ale szkoła to nie wesołe miasteczko



Jaki jest cel nauczania języka w 1-3?

To be

I am
You are
He is
She is
It is

To jest angielski nie przerwa / plastyka / 
wf! Tu się uczymy a nie bawimy

Zobaczcie ile mam tu dzisiaj dla was 
różnych rzeczy! Będziemy się bawić!

Nauczyciel-wykładowca Nauczyciel-performer

Zabawa to podstawa …ale szkoła to nie wesołe miasteczko



Mądra zabawa to też nauka!



Zasady zabawy

Smidt, S. (2006) The Developing Child in the 21st 
Century

dobrowolność

przyjemność

brak ryzyka porażki

nacisk na proces



Jak się bawić?

na podst. Smith (2010) Children and Play

zabawa

Wizualna

Dramowa

ManualnaPoznawcza

Ruchowa

Muzyczna



Zabawa wizualna



Zabawa dramowa



Zabawa dramowa

• Przewidywalna

• Powtarzająca się

• Fraza komunikacyjna

• Oczywiste znaczenie

• Sceniczna

• Sensowna… 



Zabawa dramowa



Zabawa manualna

• Plastyczna

• Z przedmiotem

• Mała motoryka



doświadczanie

rozpoznawanie

przypominanie

rozpoznawanie sensu

wymiana myśli

praca na wzorach

rozumowanie

dostrzeganie
związków

Moseley et.al. (2005)

Zabawa poznawcza



Zabawa poznawcza

Pozyskiwanie informacji Odkrywanie znaczeniaAktywne myślenie



Zabawa ruchowa



Zabawa muzyczna



Zabawa muzyczna



Cel językowy

Cel pozajęzykowy

Nakład pracy vs korzyści

Zdrowa równowaga

Radość i nauka

Mądra zabawa w klasie




