
Zalety gier planszowych 
 

 Gry są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji postaw  
i nastawień dzieci wobec nauki, pracy i innych osób. 
 Funkcja kształcąca gry polega głównie na doskonaleniu i rozwijaniu procesów  
i zdolności orientacyjno-poznawczych u dzieci. Podczas gry kształtują się u dzieci właściwości, 
które są niezbędne i potrzebne w uczeniu się, np. planowa realizacja zamierzeń, 
koncentrowanie uwagi na wybranym przedmiocie, spostrzegawczość i wyobraźnia, pamięć  
i umiejętność analizy i syntezy porównywania i obserwacji.  
 Funkcja poznawcza. Gry, które są ukierunkowane na cele poznawcze służą 
gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej  
oraz utrwaleniu i operowaniu zdobytymi informacjami. W grach dydaktycznych o charakterze 
poznawczym dzieci wykonują zadania do realizacji, których potrzebna jest określona wiedza 
o rzeczach, zjawiskach i prawidłowościach otaczającej dziecko rzeczywistości. Gry poznawcze 
pełnią rolę wspomagającą w zakresie uświadamiania dzieciom istoty  poznawanych rzeczy, 
zjawisk i prawidłowości oraz sensu dokonujących się na oczach przemian. 
 Funkcja motywacyjna. Funkcja motywacyjna polega na pobudzaniu do aktywności 
poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowania otoczeniem. Funkcja 
motywacyjna gier dydaktycznych jest więc przygotowaniem do podejmowania 
samodzielnych działań, obserwacji; wdraża do świadomej dyscypliny. Gry zapewniają 
większą koncentrację oraz motywację do bardziej intensywnego uczenia się, które sprzyja 
rozwojowi twórczości dziecięcej, umożliwiają nasilenie kontaktu między sobą, wdrażają  
do świadomej dyscypliny.  
 Funkcja integracyjna: Gry dydaktyczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pojęć 
oraz utrwalaniu zdobytej wiedzy. Jest to jedna z form działalności ludzkiej, urozmaicona 
zadaniami: ćwiczenia sprawiają dziecku przyjemność i zadowolenie z faktu wykonania 
danych czynności. Dziecko zdobywa przy tym nowe wiadomości i umiejętności oraz je 
utrwala. Przez gry dziecko zdobywa umiejętności oceny współgrających i siebie z punktu 
widzenia zawartych  w grach reguł. Jest ważnym czynnikiem integrującym u dzieci procesy 
poznawania, działania i przeżywania. 
 Funkcja kształcąca w której dziecko kształci swoje zmysły, doskonali sprawność 
motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie, a także wzbogaca wiedzę o samym sobie, to znaczy 
poznaje swoje możliwości i uczy się je oceniać. 
 Funkcja wychowawcza dzięki której dziecko przyswaja różne normy, uczy się reguł  
w różnych sytuacjach, uczy się przestrzegania umów z innymi dziećmi. 
 Funkcja terapetyczna (korekcyjna), w której podczas zabaw dziecko ma możliwość 
uwolnienia się od napięć, emocji uczy się wyrażania uczuć oraz rozwiązywania swoich 
problemów.  
 Funkcja projekcyjna - dzięki temu, że w grze dziecko wchodzi w różne sytuacje  
i wykonuje różne zadania , pełni różne role. Dzięki tej funkcji można poznać dziecko  
i wychwycić mocne i słabe strony. 
Omówione funkcje odgrywają więc bardzo ważną rolę w umysłowym i społecznym rozwoju 
dzieci. Jest to świat zabawy, realizowania codziennych obowiązków i postępowania zgodnie  
z wymogami otoczenia.  

Źródło: http://www.kostka.egaudi.pl/zalety%20gier.html  



Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Gier Planszowych 2017 

Z ziemi włoskiej do Polski 

Gry planszowe 

I ORGANIZATOR:  

 Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, 

                ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań, tel./fax: 61 867 33 40 

II CELE KONKURSU: 

 Popularyzacja gier planszowych, 

 Rozwijanie wyobraźni oraz aktywności twórczej 

 Prezentacja umiejętności dzieci i wymiana doświadczeń 

 Szerzenie wiedzy o wybitnych postaciach i ważnych rocznicach dla naszej Ojczyzny 

III TERMINY: 

 15.12.2017 – upływa termin składania prac konkursowych  

 20.12.2017 – potwierdzenie terminu uroczystości ogłoszenia wyników konkursu i zaproszenie 
twórców prac wraz z opiekunami (telefoniczne lub drogą elektroniczną) na uroczystość 
rozstrzygnięcia konkursu 

 10.01.2018 – planowany termin uroczystości ogłoszenia wyników konkursu z udziałem 
nagrodzonych dzieci oraz ich opiekunów, wręczenie nagród i dyplomów, otwarcie wystawy 
pokonkursowej 

IV ZASADY UCZESTNICTWA: 

Konkurs jest adresowany do uczniów poznańskich szkół podstawowych. 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką gry planszowej na temat: 

Z ziemi włoskiej do Polski 

 

Praca może dotyczyć dwóch zagadnień: 

1. Droga legionów Generała Jana Henryka Dąbrowskiego z Włoch do Polski, 
2. Historia powstania i znajomość tekstu Mazurka Dąbrowskiego. 

 



 Zgłoszenia prac plastycznych należy dokonać wypełniając KARTĘ UCZESTNIKA konkursu – 
załącznik nr 1 do regulaminu. Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie,  
a następnie wydrukować i dołączyć do pracy konkursowej (w zamkniętej kopercie) 

 Uczeń przystępujący do konkursu musi złożyć w szkole oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów o akceptacji „Regulaminu Konkursu” i wyrażeniu zgody na publikowanie danych 
osobowych i wizerunku dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na stronie Szkoły 
Podstawowej nr 74 w Poznaniu – załącznik nr 2 do regulaminu. 

 Szkoły dostarczają indywidualnie wykonane prace uczniów, wyłonione w drodze szkolnych 
eliminacji. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 1 zespół złożony z 3 uczniów w każdej  
z kategorii wiekowych 

 Do prac należy trwale dołączyć zamknięte koperty. W kopertach prosimy zamieścić 
dokładnie wypełnioną kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1) 

 Regulamin konkursu oraz karta uczestnika są dostępne na stronie Organizatora: 
WWW.sp74.eu  

 Prace należy składać w sekretariacie Organizatora 

 

V KATEGORIE WIEKOWE 

I kategoria – dzieci z klas I – IV 

III kategoria – dzieci z klas V – VII 

VI KRYTERIA OCENY PRAC: 

 Prace konkursowe muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej.  

 Prace konkursowe powinny być wykonane odręcznie, w następujących rozmiarach: plansza 

maksymalnie formatu A3, tekst literami drukowanymi.  

 Poziom trudności wykonywanej planszy i jej elementów. 

 Pomysłowość i oryginalność planszy i dodatków. Do pracy dołączone mogą być elementy 

gotowe tylko takie jak kostka do gry czy pionki. 

 Poprawność merytoryczna.* 

 Odpowiedni dobór użytych materiałów. 

 Estetyka i precyzja wykonania pracy. 

 Zgodność z tematem konkursu. 

 

* W załączniku nr 3 podano proponowane materiały do pracy. Wszystkie z wymienionych pozycji 

można wypożyczyć w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu, przy ul. Bułgarskiej 19.  

 



VII INFORMACJE DODATKOWE: 

 Prace oceni komisja powołana przez Organizatora 

 Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

 Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora 

  Prac nadesłanych nie zwraca się 

 Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej 
i opublikowania ich na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu  
oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu. Dane osobowe uczestników będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody 

 Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. Wszelkie pytania kierować 
należy na adres email: blanka.kubicka@sp74.pl lub pod numer telefonu: 61 867 33 40 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU GIER PLANSZOWYCH/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DANE SZKOŁY 

 

NAZWA SZKOŁY: 

ADRES: 

 

TELEFON: 

Email: 

NAZWISKA I IMIONA 
AUTORÓW PRACY 
KONKURSOWEJ / KLASA 

 

1.    .................................................. /………. 

2.    .................................................. /………. 

3.   .................................................. /……….. 

OPIEKUN UCZNIÓW 

(IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA) 
……………………………………………………….. 

WYBRANY TEMAT * 

 

1. Droga legionów Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 
z Włoch do Polski. 

2. Historia powstania i znajomość tekstu Mazurka 
Dąbrowskiego. 

KATEGORIA WIEKOWA* 

 

1. Klasy I – IV 

2.    Klasy V - VII 

 

 

* Właściwe podkreślić 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 
..........................................                                                                                     ............................................  
…………….……….…………….                                                                                                                                                                                 miejscowość, data 

imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) 
 ............................................ 
............................................  
adres rodziców (prawnych opiekunów)  

 

 

 

Oświadczenie  

 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki*.....................................................................................................  

(imię/imiona i nazwisko dziecka)  
PESEL ......................................................... , urodzonego/urodzonej dnia ..............................................  
w ..........................................................., 

 (data urodzenia) (miejsce urodzenia) 
ucznia/uczennicy.......................................................................................................................................  

(dokładana nazwa i adres szkoły)  
w Konkursie Gier Planszowych, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 74 w Poznaniu. 
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem ww. Konkursu oraz akceptuję 
postanowienia w nim zawarte. Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych 
syna/córki* na potrzeby Konkursu.  

 

...................................................................  
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

 

 

*Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 

Wybór książek ze zbiorów PBP: 

 

Legiony Dąbrowskiego:  

 

Legiony Dąbrowskiego : Europa w dobie wojen napoleońskich / Juliusz Willaume. - Warszawa : 

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. - 52 s. ; 21 cm. - (Teksty Źródłowe do Nauki 

Historii w Szkole ; nr 26).  

Sygnatura: 50665; 48724 

 

Legiony Polskie we Włoszech / Jerzy Skowronek. Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne, 1985. - 71, [1] s. ; 17 cm. - (Biblioteczka Historyczna. Historia Polski). - ISBN: 83-02-

02604-2 

Sygnatura: 65143; 209594 

 

Ludzie wolni są braćmi : obrazy, dokumenty, wspomnienia : w 150 rocznicę utworzenia Legionów 

Dąbrowskiego / wybrał, objaśnił i wstępem poprzedził Henryk Mościcki. - Kraków : Wydawnictwo M. 

Kot, 1947. - 126, [2] s. ; 21 cm. - (Przeszłość - Przyszłości : biblioteka historyczna ; nr 1).  

Sygnatura: 25132; 5698 

 

Napoleon a Polska / Szymon Askenazy ; [wstęp i oprac. Andrzej Zahorski]. - Warszawa : "Volumen" : 

"Bellona", 1994. - 701, [2] s., [48] s. tabl. ; 25 cm. - (O Wolność i Niepodległość). - ISBN 83-85218-61-0 

("Volumen") ; 83-11-08326-6 ("Bellona") 

Sygnatura: 269679 

 

Polska zniewolona : 1795-1806 / Stanisław Grodziski, Eligiusz Kozłowski. - Warszawa : Krajowa 

Agencja Wydawnicza, 1987. - 80 s. ; 27 cm. - (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego ; t. III-42). - ISBN: 83-

03-01912-3 

Sygnatura: 198137-8 

 

Polski słownik biograficzny. T. 5, Dąbrowski Jan Henryk - Dunin Piotr Stanisław / [red. nacz. 

Władysław Konopczyński] ; Polska Umiejętności. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1939-1946. 

- 480 s. ; 25 cm. - ISBN: 83-04-00148-9 

Sygnatura: P-IV:I 9016/5 

 



Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii 

Nauk. - Wydanie 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 744 s., [16] s. tabl. kolor. ; 25 

cm. M.in.: Program narodowy na dwa stulecia s.55-61; Kroniki straconego pokolenia s. 78-84 

Sygnatura: 311839 

 

Romantyzm i historia / Maria Janion, Maria Żmigrodzka. Warszawa : Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1978.  638, [2] s., [29] k. tabl. ; 25 cm. M.in.: Romantyzm i niepodległość. Legiony s. 

104-108  

Sygnatura: 159839-159840 

 

Romantyzm i jego media / Maria Janion. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych "Universitas", cop. 2001. - 736 s. ; 21 cm. - (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli 

Humanistycznej) ; (Prace wybrane Marii Janion / pod red. Małgorzaty Czermińskiej ; t. 4). - ISBN 83-

7052-623-3 M.in.: „...I święci kanonier ostatni” s. 139-146.  

Sygnatura: 283546 

 

Jan Henryk Dąbrowski: 

 

Jan Henryk Dąbrowski : 1755-1818 / Marek Rezler. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 

40, [4] s., [12] s. tabl. ; 22 cm. - (Z Dziejów Wielkopolski).  

Sygnatura: 199757 – 199759 

 

Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818) : bohater narodowy / pod red. Witolda Molika. - Poznań : 

"Kurpisz", 2005. - 64 s.; 24 cm. - ISBN: 83-89738-42-2 

Sygnatura: 28920 

 

Jan Henryk Dąbrowski / Karol Koźmiński ; [il. Antoni Uniechowski]. - Warszawa : Wydawnictwo 

Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960. - 360, [4] s. ; 20 cm. 

Sygnatura: 43485 – 43486 

 

Oficer największych nadziei / Marian Brandys. - Wydanie. 5. - Warszawa : "Iskry", 1986. - 141, [3] s. ; 

21 cm. - ISBN: 83-207-0848-6 

Sygnatura: 223750 

 



Potomkowie generała / Marek Ruszczyc. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 

Narodowej, 1986. - 315, [4] s. ; 20 cm. - ISBN: 83-11-07249-3 

Sygnatura: 210479 

 

Mazurek Darowskiego: 

 

Duma i szacunek : zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli 

państwowych. - [Warszawa] : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego : Departament Wychowania i 

Promocji Obronności. Ministerstwo Obrony Narodowej, [201-]. - 32, [2] s. ; 22 cm. 

Sygnatura: 314295 – 314296 

 

Duma i szacunek : zasady oraz dobre praktyki postępowania wobec polskich symboli państwowych / 

[oprac. Marcin Skowron, Michał Wiater]. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego : 

Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej, 2015. - 27, [1] s. ; 15 cm. - 

ISBN: 978-83-60846-26-1 (BBN) 

Sygnatura: 314292 – 314294 

 

Jeszcze Polska nie zginęła : w 175-lecie powstania polskiego hymnu narodowego / Jan Pachoński ; 

Gdańskie Towarzystwo Naukowe. - Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Oddział, 

1972. - 145, [4] s. ; 21 cm.  

Sygnatura: 96997 – 96998 

 

Krótka o hymnie, orłach i barwach gawęda / aut. i oprac. graf. Szymon Kobyliński. - Warszawa : 

Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. - 104, [4] s. ; 20 cm. 

Sygnatura: 160418 – 160419 

 

Mazurek Dąbrowskiego : dzieje polskiego hymnu narodowego / Dioniza Wawrzykowska-

Wierciochowa. - Wyd. 2 [i.e. 3] popr. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 

1982. - 523, [1] s., [24] s. ; 21 cm. - ISBN: 83-11-06766-X 

Sygnatura: 196201 

 

Mazurek Dąbrowskiego : historia naszego hymnu / [tekst Dorota Nosowska ; ilustracje Witold Vargas, 

Renata Krześniak]. - Poznań ; [Żychlin] : Wydawnictwo Ibis, 2017. - 32 strony ; 28 cm. - ISBN 978 

83-65634-99-3 

Sygnatura: 316907 



Mazurek Dąbrowskiego : nasz hymn narodowy / Małgorzata Strzałkowska ; il. Adam Pękalski. - 

Warszawa : Wydawnictwo Bajka, 2014. - 63, [1] s. ; 28 cm. - ISBN 978-83-61824-72-5 

Sygnatura: 314260 

 

Napoleon a Polska / Szymon Askenazy ; [wstęp i oprac. Andrzej Zahorski]. - Warszawa : "Volumen" : 

"Bellona", 1994. - 701, [2] s., [48] s. tabl.  ; 24 cm. - (O Wolność i Niepodległość). - Bibliogr. s. 671-

674. Indeks. - ISBN: 83-85218-61-0 ("Volumen") ; 83-11-08326-6 ("Bellona") 

Sygnatura: 269679 

 

Pieśń Ojczyzny pełna : Mazurek Dąbrowskiego w dziejowych rolach / Wojciech Jerzy Podgórski. 

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. - 281, [3] s., [48] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm. - ISBN: 83-

7059-080-2 

Sygnatura: 269628; 269479 

 

Pieśń nadziei i zwycięstwa : dzieje polskiego hymnu narodowego / Dioniza Wawrzykowska-

Wierciochowa ; [oprac. graf. Waldemar Żaczek]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 

Narodowej, cop. 1985. - 77, [3] s. ; 21 cm. - ISBN: 83-11-07054-7. 

Sygnatura: 220232 - 220233; 220094 – 220096 

 

Pieśń ziemi naszej / Maria i Andrzej Szypowscy. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1979. - 167, [1] s. ; 

32 cm. - ISBN: 83-217-2251-2.  

Sygnatura: 139504, 139505 P-album 

 

Sercu bliskie : polskie symbole narodowe, Grób Nieznanego Żołnierza / Witold Lisowski ; dobór i 

wykonanie fot. Zygmunt Gamski; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 77, [7] s. ; 24 cm. - ISBN: 83-02-00507-X 

Sygnatura: 243020 

 

Wybór artykułów z czasopism 

 

Kaleta, Roman 

Nie zginęła : dzieje recepcji "Mazurka Dąbrowskiego" / Roman Kaleta // Pamiętnik Literacki : 

czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. - 1988, nr 79/1, s. 193-264 

Sygnatura: C-55 

 



Wrona, Jerzy 

Symbole państwowe i narodowe Polski okiem geografa / Jerzy Wrona // Geografia w Szkole. -  2009, 

nr 1, s. 19-25 

Sygnatura: C-11 

 

Bonk, Gabriela  

Hymn narodowy : krzyżówka // Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2012, [nr] 1, s. 18 

Sygnatura: C-997 

 

Wybór dokumentów elektronicznych 

 

Przedpełski, Marian 

Jeszcze Polska nie zginęła..." Recepcja Mazurka Dąbrowskiego i innych pieśni hymnicznych(cz.lll)* / 

Marian Przedpełski // W: Notatki płockie [dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Płock : 

Towarzystwo Naukowe Płockie, 1993, nr 38/4, s.3-13. - Tryb dostępu: Internet przez 

<http://mazowsze.hist.pl/dlArticle.php?file=files/Notatki_Plockie/Notatki_Plockie-r1993-t38-

n4_(157)/Notatki_Plockie-r1993-t38-n4_(157)-s3-13/Notatki_Plockie-r1993-t38-n4_(157)-s3-13.pdf> 

 

Pałłasz, Edward 

Symbole narodowe / Edward Pałłasz, [online]. [dostęp: 15.09.2017 r.]. Dostępny w World Wide Web: 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/symbole-narodowe.php 

 

Kałuski, Marian 

Mazurek Dąbrowskiego w świecie, [online]. [dostęp: 15.09.2017 r.]. Dostępny w World Wide 

Web:http://www.poloniaillinois.com/index.php?sitelg=pl&p=article&aid=396 

 

Pieśń Legionów z ilustracjami Juliusza Kossaka; z tekstem objaśniającym Dra Ludwika Finkla, wyd. 2. - 

Lwów Nakładem Księgarni H. Altenberga, 1910.  [online]. [dostęp: 15.09.2017r.].  Dostępny w World 

Wide Web: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=11201&from=FBC 

 

Leszczyński, Adam 

Marsz, marsz Dąbrowski... 90 lat temu "Mazurek Dąbrowskiego" został hymnem Polski /  

Adam Leszczyński. [online]. [dostęp: 15.09.2017]. Dostępny w World Wide Web: 

http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21408748,marsz-marsz-dabrowski-90-lat-temu-mazurek-

dabrowskiego.html 


