
                                                            
 

                                                                                        

                                                                                              Dlaczego warto?

   Gry planszowe kojarzą się przede wszystkim z rozrywką i alternatywą spędzania czasu wolnego
przez dzieci i dorosłych,
jednak proponowany przez nas Taekwondix Mini Bloks – zestaw wchodzący w skład systemu 
Taekwondix, stworzony został  po to , aby ułatwić edukację dzieci w przyswajaniu wiedzy na temat 
sztuki walki, jaką jest Taekwon-do.

Zabawowe wykorzystanie poszczególnych gier  jest elementem, który proces edukacji czyni 
ciekawszym i łatwiejszym, a treningi prowadzone dla dzieci z wykorzystaniem elementów gier zyskują
nowe wartości związane nie tylko z poprawą kondycji fizycznej i kompetencjami właściwymi dla 
Taekwon-do, ale również z rozwojem wielu funkcji poznawczych dzieci. 

Oprócz procesów  poznawczych gry systemu Taekwondix pełnią jeszcze inne znaczące role, które
 pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów treningów Teakwon-do z udziałem dzieci  :
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Celowość zastosowania zestawów gier 
TAEKWONDIX MINI BLOKS do treningów Taekwon-do. 

1.wychowują
2. motywują 
3. uczą zdrowej rywalizacji
4. podporządkowania się regułom
5. cierpliwości (oczekiwanie na swoją kolej ) 
6. opanowania
7. działania w zespole
8. radzenia sobie z porażką
9. decyzyjności i rozwiązywania problemów
10. są elementem wyciszającym i uspokajającym



 

   Gry   Taekwondix Mini Blocks z wieloma elementami , które w swej różnorodności dają kilkanaście kombinacji 
ich wykorzystania, wpływają na rozwój orientacji przestrzennej  - dziecko podczas zabawy musi szybko 
orientować się, gdzie są istotne punkty (pionek, kostki, klocki, karty itp) i czy są one np. z prawej czy lewej 
strony, u góry czy na dole i rozpoznają jednocześnie kolory odpowiadające hierarchii  pasów Taekwon-do. 
Rozwijają także kompetencje społeczne, współdziałanie oraz integrację z grupą, podejmowania 
wspólnych decyzji. Poprzez kształcenie pamięci gry wpływają na mimowolne zapamiętywanie nazw 
związanych z powierzchniami uderzeniowymi, pozycjami, ilością ruchów w danym układzie, oswajają się z 
nazewnictwem właściwym do trenowanej sztuki walki jaką jest Taekwon-do. Wykorzystanie gier Mini Block 
rozwija u dzieci wiele umiejętności i kompetencji, które wykorzystywane są zarówno w treningach Taekwon-do,
 jak i  również wzmacniają dzieci w życiu codziennym.
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  Gry Taekwondix są wspaniałą alternatywą na relaksacyjne zakończenie treningu lub dobrym przerywnikiem 
w trakcie intensywnych  treningowych ćwiczeń. Ponadto dzieci uczą się podejmować decyzje, które prowadzą 
do wygranej lub przegranej, a więc radzenia sobie z porażką i sytuacjami problemowymi w przyszłym dorosłym 
życiu, a także logicznego myślenia i kreatywności.



Gry  Taekwondix także kształcą motorykę małą, sprawność rąk, pamięć wzrokową , rozwijają praksję 
(wyobrażenie ruchu) oraz orientację w przestrzeni ( w prawo, w lewo, w tył, do przodu itd..) kojarzenie,
myślenie przyczynowo-skutkowe, odwzorowywanie, umiejętności matematyczne ( liczenie, przeliczanie,
sumowanie),  możliwość wykorzystania i łączenia różnych elementów ( klocki, kostki, karty, pionki) jako 
samodzielne kreatywne myślenie i kształcenie wyobraźni. 

Zestaw Mini Block jako element edukacji poprzez zabawę może być wykorzystany jednorazowo przez
 grupę od 6 do 12 osób, gwarantuje szybkie 5-6 minutowe zabawy edukacyjne oraz gry o nieco bardziej 
skomplikowanej strukturze dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych i na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 i szkolnej. Wielokierunkowość zastosowania poszczególnych elementów oraz łączenia ich według 
odpowiednich reguł w znacznym stopniu może podnieść jakość prowadzonych treningów, będzie ich 
uatrakcyjnieniem i w znacznym stopniu wpłynie na szybsze przyswajanie przez dzieci określonych zasad i 
wiedzy związanej z Taekwon-do. Nabyta w ten sposób wiedza i umiejętności w naturalny sposób wpłyną na 
poprawność wykonywanych technik, układów, ćwiczeń podczas zajęć treningowych, a co najważniejsze 
przyniosą dzieciom radość z osiągniętego sukcesu i dobrą zabawę. 
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