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Jak scrabble pomogły mi w szkole?
Nazywam się Miłosz Wrzałek i swoją przygodę ze scrabble’ami zacząłem, jak
miałem 12 lat. Początkowo było ciężko i zazwyczaj przegrywałem. Żeby osiągać lepsze
wyniki, nauczyłem się wszystkich wyrazów 2 i 3- literowych, znacznie polepszyło to mój
poziom gry.
Zauważyłem także, że im więcej grałem, tym moja pamięć był coraz pojemniejsza. Byłem
w stanie zapamiętywać większe partie materiału na sprawdziany, zwłaszcza scrabble
pomogły mi w zapamiętaniu słówek w nauce języków obcych. Dzięki graniu, polepszała
się również moja koncentracja, która w grze w scrabble jest niezbędna. Podczas partii
należy skupić się na płytkach na stojaku, na sytuacji na planszy, a także na czasie i wyniku
punktowym. Dzięki scrabble’om poznałem wiele nowych, rzadkich wyrazów (często
wyrazy zapamiętuje się siłą rzeczy, gdy np. przeciwnik kładzie wcześniej nieznane słowo
na planszy) i dzięki temu np. podczas rozmowy mogłem operować szerszym słownictwem
i rzadko zdarzało mi się, że nie mogłem się wysłowić.
Kolejnym powodem, dla którego warto grać w Scrabble, jest pomoc w nauce
języka polskiego. W scrabble można ułożyć dowolny wyraz, niebędący nazwą własną,
może być to każda część mowy w dowolnej odmianie. Dzięki temu można powielać
schematy językowe takie jak, „nie” z przymiotnikami, imiesłowami przymiotnikowymi,
„nie” z czasownikami osobno, można podreperować swoją ortografię (jeśli ułoży się wyraz
nieistniejący w słowniku np. bubr, traci się kolejkę). Dzięki scrabble’om zapamiętałem, że
nazwy mieszkańców miast piszemy z małej litery, utrwaliłem zasady ortografii, nauczyłem
się odmieniać przez przypadki rzeczowniki, których odmiana często sprawia problem( np.
konew- tej konwi).
Także umysł ścisły może znaleźć w tej grze coś dla siebie, gdyż trzeba liczyć
punkty, kombinować i znajdować wyraz, który będzie za największą ilość punktów.
Na koniec, grając w scrabble można poznać wielu ciekawych ludzi z całej Polski. Często
na scrabble’owych turniejach jest wiele atrakcji i na pewno pasja taka dostarcza wielu
emocji.
Mam nadzieję, że zachęciłem kilku przyszłych Mistrzów Polski do gry w tą
wspaniałą grę. Myślę, że jest to ciekawszy sposób na spędzenie czasu, niż gra w strzelanki
na komputerze, gdyż nic tak jak Scrabble, nie pomaga w ćwiczeniu pamięci, ulepszeniu
koncentracji i powiększeniu zasobu słów, a przede wszystkim jest to wspaniała
i rozwijająca zabawa.
Pamiętajcie, że początki zawsze są trudne i nie należy zrażać się niepowodzeniami.
Serdecznie pozdrawiam,
Miłosz
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