
 
     GRY PLANSZOWE UCZĄ ODPORNOŚCI  EMOCJONALNEJ 

 
 

Każdy pragnie, aby jego dziecko było śmiałe, odważne, potrafiło sobie radzić w 
trudnych sytuacjach i rozumnie kierowało swoimi zachowaniami. Często spotykamy 
dzieci chowające się za swoich rodziców, niepewne, nadmiernie wrażliwe. Nie chcą 
zaśpiewać, występować podczas uroczystości, podczas zabaw z rówieśnikami, z ro-
dzeństwem, płaczą, niszcząc wspólne dzieło, nie mogąc pogodzić się z porażką. W 
czasie gier planszowych złoszczą się, przezywają partnera i nie chcą słyszeć o ponow-
nym przystąpieniu do gry. 
 O takich dzieciach mówi się że są : „kruche emocjonalnie”, „nieodporne na po-
rażki”. Odporność emocjonalna jest gwarancją sukcesów szkolnych, a one przyczynia-
ją się do osiągnięcia przez dziecko zadowolenia z własnej pracy. Dlatego warto od 
najmłodszych lat dbać o sferę emocjonalną dziecka. Doskonale nadają się do tego gry 
planszowe, dzięki którym dzieci przeżywają napięcia przy zachowaniu jasności i pre-
cyzji rozumowania. Gry takie muszą być oczywiście dostosowane do możliwości każ-
dego dziecka. Nie mogą być za trudne, bo podczas pokonywania trudności pojawiają 
się emocje niepożądane: brak wiary we własne siły, niechęć do podjęcia ponownie gry, 
bezradność. Nie mogą być też za łatwe, bo nie wywołują pożądanego napięcia ko-
niecznego do zmobilizowania umysłu i podjęcia gry.  
 Podczas gier planszowych dzieci będą starały się wytrwać do końca, osiągnąć 
cel, samodzielnie pokonać trudności. Sukces z wygranej podwyższa odporność emo-
cjonalną i sprzyja pozytywnej samoocenie. W przypadku dzieci kruchych emocjonal-
nie należy tak dobierać gry, by dzieci nie przekroczyły swojego poziomu odporności. 
 Podejmując wyzwanie podczas uczestnictwa w tego typu zabawie dziecko uczy 
się również innych, bardzo ważnych treści: logicznego rozumowania, taktyki, działa-
nia w zespole, odpowiedzialności za swoją decyzję. Jest to nic innego jak wstęp do 
myślenia matematycznego, wnioskowania, uogólniania.  
 Uczestnictwo rodzica w zabawach z dzieckiem ma również inny wymiar. Jest to 
bowiem czas, który poświęcacie Państwo tylko i wyłącznie swojemu dziecku, stając 
do rywalizacji na równych zasadach i tych samych warunkach. Chwile spędzone 
wspólnie dziecko będzie bardzo długo wspominać.  
 Kupując dzieciom gry z różnych okazji pamiętajmy, że muszą być odpowiednie 
do wieku. Radosne przeżycie, sukces wygranej to wiara we własne siły, skuteczność 
działania, wzmocnienie samooceny i rozładowanie napięć. 


