
P omysł na grę planszową
zrodził się z potrzeby.
Marta, animatorka kul-

tury i artysta plastyk, miała do 
wykorzystania tylko przestrzeń 
gminnego ośrodka kultury i śla-
dowy budżet. Zależało jej na 
tym, żeby wspólnie z dziećmi 

zrobić coś ciekawego i użytecz-
nego. Punktem wyjścia były za-
jęcia plastyczne, a celem użytecz-
nym i trwałym – poszerzenie puli 
zabaw w ośrodku. Marta wyobra-
ziła sobie planszę, która musiała 
być na tyle duża, żeby wszystkie 
dzieci mogły uczestniczyć w jej 

tworzeniu… Tak powstała autor-
ska planszówka.

Na czym polegają gry planszo-
we? Zawsze jest start, meta i przy-
gody po drodze. Prosta mechani-
ka (rzuty kostką i ruchy pionka-
mi po polach) sprawia, że można 
się skupić na fabularnej warstwie.

PRZEBIEG SPOTKANIA

B  Ustalenie tematu gry
Jeśli dzieci nie mają gotowego po-
mysłu, można sprowokować bu-
rzę mózgów pytaniami o:
 • czas zajęć (święta, wiosna, wa-

kacje, jesienny wieczór);
 • miejsce zajęć (wieś, miasto, 

nad rzeką, w lesie, w bibliotece, 
w kamienicy);

 • ostatnie wydarzenia z życia.

Autorskie planszówki
samograjki dla każdego

Gry towarzyszą dzieciom od zawsze. Szyszki i kapsle zastąpiliśmy jednak tabletami.
Jak wrócić do analogowej frajdy i pokazać ją dzieciom? Stworzyć autorską grę planszową razem z nimi!

WOJCIECH PAJĄK, MARTA TARASZKIEWICZ
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Cele zajęć:

–  rozwijanie umiejętności 

manualnych;

–  czerpanie pomysłów 

i tworzenie przedmiotów 

z własnej wyobraźni;

–  odczuwanie satysfakcji 

ze swej pracy;

–  współdecydowanie 

o kształcie i temacie gry;

 –  umiejętność współpracy.

Grupa i wiek uczestników:

Dzieci od 6. roku życia, 

potrafi ące czytać proste 

wyrazy i liczyć w zakre-

sie 1-10 (dzieci nieczytają-

ce mogą się włączyć dzię-

ki obrazkom na planszy). 

Maksymalnie 10 osób 

w grupie na zajęciach po-

zwala je komfortowo prze-

prowadzić. 

Czas pracy:

90 minut.

Formy pracy:

– zespołowa.

Metody pracy:

–  warsztaty plastyczno-

-fabularne z pogadanką;

–  storytelling; 

–  gawęda; 

– burza mózgów;

– wycinanki.

Materiały dodatkowe:

–  papier szary (np. 

pakowy) lub biały 

w dużym formacie, np. 

100x70 cm (B1);

– karton lub tektura;

– kolorowe papiery;

– fl amastry;

– klej, nożyczki;

– pionki i kostka do gry.

Warunki techniczne:

–  podłoga lub stoły 

o powierzchni 2x2 m2. 

Pionek z fi gurki Lego
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Można użyć na rozgrzewkę kost-
ki Story cubes.

C Reguły gry
Tłumaczymy ramowe reguły gry 
planszowej – takie jak start, meta, 
rzut kostką (np. wersja z „6”, któ-
ra daje kolejny rzut; potrzeba wy-
rzucenia dokładnej liczby, która 
dzieli pionek od mety itp.).

D Podział zadań
Dzielenie się pracą może być 
przeprowadzone wspólnie:
 • Co jest nam potrzebne?
 • Kto wycina pola? Kto je nume-

ruje?
 • Kto przygotuje pionki i z cze-

go?
 • Kto będzie przylepiał pola?

Również wspólnie wymyślimy po-
tem pola specjalne – te z historią.

E Plastyczne przygotowanie 
trasy na mapie

Zgodnie z podziałem prac dzie-
ci wycinają, wyklejają, numerują. 

Naprzemiennie wyznaczają pola 
standardowe i specjalne (te, które 
symbolizują wydarzenie w histo-
rii gry), żeby na koniec mieć przed 
sobą planszę z trasą i kolorowymi 
ponumerowanymi polami. Moż-
na przyjąć trzy osobne barwy na:
 • pola zwykłe (nic się nie dzieje);
 • pola pozytywne (przenoszące 

pionek do przodu);
 • pola negatywne (cofające pionek).

F Wymyślanie przygód
W zależności od wieku i przyjęte-
go tematu można polom specjal-
nym wymyślać „przygody” róż-
nymi metodami. Zwykle dzie-
ci same przedstawiają pomysły, 
a do zadań instruktora należy ich 
weryfi kacja (logiczna, estetycz-
na, moralna). W ostateczności in-
struktor sam może zaproponować 
pierwszą przykładową przygodę.

Do rozbudzenia wyobraźni 
przydają się tematyczne pytania, 
odniesienie się dzieci do własnych 
wspomnień i doświadczeń lub hi-
storii z bajek, np.:

 • Co się może zdarzyć w lesie?
 • Jaka ciekawa przygoda spotka-

ła cię w ostatnie wakacje?
Można zadać też pytania po-

mocnicze:
 • Co mogłoby się wydarzyć, 

żeby przenieść postać w czasie 
lub z miejsca na miejsce?

 • Co byłoby zaskakujące?
 • Co byłoby śmieszne?

Dzieci wymyślają przyczynę i sku-
tek. Same decydują, jakie będą kon-
sekwencje trafi enia na dane pole.

G Wykonywanie planszy
Czy dzieci mają malować pola sa-
modzielnie? To zależy. Żeby efekt 
wizualny zadowalał ostatecznie 
wszystkich twórców, gra musi 
być czytelna i estetyczna. Dlatego 
zwykle lepiej jest, gdy to instruk-
tor sprawnie rysuje fl amastrami 
w jednym stylu symbole zdarzeń 
i przygód. 

Wyjątkiem mogą być starsze 
grupy, zwłaszcza uzdolnione pla-
stycznie.
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Gra Spacerek
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H Przygotowanie pionków

W zależności od tematyki gry 
pionkami mogą być:
 • pomalowane kamienie (farbą 

akrylową – uwaga! niezmywal-
na z ubrań);

 • ludziki lego;
 • kolorowe klocki;
 • małe stożki z papieru;
 • kapsle;
 • fi gurki z modeliny lub plaste-

liny.

Dobrze, gdy każdy z młodych 
uczestników zrobi autorski pio-
nek.

I Gra!
Największą frajdę mają dzieci 
wtedy, gdy zagrają wreszcie we 
własną grę. Jest to też okazja do 
pogadanki:
 • Co było śmieszne?
 • Co było zaskakujące?
 • Co warto poprawić?
 • Jak zatytułować stworzoną 

grę?

J Ponowne wykorzystanie
Po warsztatach warto przecho-
wywać grę w suchym miejscu 
i używać najczęściej, jak się da.

Planszówki własnej roboty dają 
nieskończone możliwości rozbu-
dowy i udoskonalania gry oraz 
samej metody jej przygotowania. 
Element losowości daje dzie-
ciom olbrzymią frajdę w prze-
żywaniu historii istniejących na 
planszy. Tworzenie gry uwalnia 
wyobraźnię i od razu uczy wy-
korzystywać ją w konkretnym 
celu – tutaj w roli dzieła, które 
daje wszystkim dużo zabawy. Ze 
starszymi dziećmi (powyżej 10 
lat) można myśleć już o innych 
zasadach, czyli o zmianie me-
chaniki gry.

WOJCIECH PAJĄK

MARTA TARASZKIEWICZ
MidiCentrum, Biblioteka Publiczna 
w SuwałkachPola gry
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