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Jak uczą się  

małe dzieci:  

znaczenie zabawy  
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H. R. Schaffer badał wczesne interakcje matek i niemowląt  

i wykrył istnienie tendencji matek do ujawniania tzw. 
zachowań antycypujących, tj. traktowania 

dziecka tak, jakby było ono na bardziej zaawansowanym 

poziomie rozwojowym niż to jest w rzeczywistości 

 

 

 

wymaganie czegoś „ponad stan” tworzy 

napięcie (pobudzenie niespecyficzne) 

uruchamiające dążenie do zmiany czyli 

tworzy PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU 

Wniosek dla wychowania: 

! 



Zachowania antycypujące: 

mówienie do dziecka, zanim zacznie ono rozumieć mowę  
(wchodzenie w pseudodialog) 

wymaganie od niego podporządkowywania się poleceniom, zanim 
będzie do tego zdolne – pomocą jest wystukiwanie rytmu i klaskanie 
(„kosi łapci”, „a-ku-ku”, „łapki”, „tak pan jedzie ...”) 

naprowadzanie na coś np. przy oglądaniu książki ze zwierzętami 
mówienie za każdym razem ze wskazywaniem:  
a to jest ... (stosowanie tzw. formatów językowych) 

Wniosek dla wychowania: 

Pomysłowy dorosły to PODSTAWA 



Trzy źródła wiedzy:  

 

   

  własne doświadczenie    przekaz 

społeczny  

  refleksja i autorefleksja 

zabawa 

http://babyonline.pl/przedszkolak_edukacja_przedszkolaka_artykul,5394.html


Jak funkcjonuje nasz umysł: 
Wg modelu ziarno do ziarnka 

Wg modelu geologicznego 

Wg modelu melting pot 

Znaczący  

Inny 



„Dobre” i „złe” dla rozwoju otoczenie 

Bogate i zróżnicowane  
 

Ubogie i mało zróżnicowane  
 

+ - 

Dużo okazji  

do poznania 

swoich 

możliwości 

Zróżnicowanie 

otoczenia 

Brak okazji  

do poznania 

swoich 

możliwości 

Jednolitość 

otoczenia 

http://babyonline.pl/przedszkolak_edukacja_przedszkolaka_artykul,5378.html


ŚRODOWISKO  
SPRZYJAJĄCE  
ROZWOJOWI: 

W dzieciństwie:  
stabilne  
i przewidywalne 

W wieku szkolnym: 
bogate i różnorodne 

W okresie dorastania: 
stawiające wyzwania  
i wyraziste moralnie 

 

ŚRODOWISKO  
UTRUDNIAJĄCE  
ROZWÓJ 

W dzieciństwie: 
niestabilne i chaotyczne / 
nadmiernie uporządkowane 

W wieku szkolnym:  
jednolite i monotonne 

W okresie dorastania: 
nie dopuszczające dyskusji  
i wątpienia 



Wczesne dzieciństwo – fundament i piwnica 

Dobry balans między BLISKOŚCIĄ A ODDALENIEM  
(guma, a nie sznurek; światełko nad łóżkiem) 

Częsta wymiana: pomysły i aktywność dziecka    
pomysły i aktywność dorosłego 

Dorosły jako przewodnik po świecie ludzi i przedmiotów  
 

ZABAWA TO 

PODSTAWOWA FORMA 

AKTYWNOŚCI DZIECKA: 

własne ciało, przedmioty, 

„zabawki” 



Wiek przedszkolny – mury i okna 

Dobry balans między FIKCJĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ  

(wyraźna granica, ale nie przepaść – bajki, baśnie, ….) 

Bogactwo i różnorodność doświadczeń  
(raz nad morze z rodzicami, raz w góry z dziadkami) 

Czas i miejsce tylko dla siebie  
(koc na stole, a dziecko pod stołem w swoim świecie) 

Bajki, skrzynia skarbów, komputer i internet  
w jednym stały domu 

Częsta wymiana:  

pomysły dziecka   pomysły innego dziecka  
  pomysły dorosłego 

 



Wiek szkolny – dach i komin 

Dobry balans: ZABAWA – NAUKA – PRACA 

Prezenty – niespodzianki, a nie „za coś”  
(motywacja wewnętrzna) 

Dziecko to pełnoprawny członek rodziny  
(poczucie ważności) 

Dziecko ma „swoje sprawy” i „swoich kolegów” 
(poczucie sprawczości) 

Dziecko w kontakcie z  KOMPETENTNYMI DOROSŁYMI 
(modelowanie radzenia sobie w trudnych sytuacjach) 

 



Prawdziwa zabawa – warunki: 

Czas 

Miejsce 

Przedmioty 

Dorosły – 

pomysłowy 

i wrażliwy 

Dziecko  

zabawa 



Podstawowe zadania Ważnego Dorosłego 

Kształtowanie  

poczucia kompetencji 

Kształtowanie  

kompetencji 

Kształtowanie poczucia 

własnej wartości 

Stymulowanie  

aktywności dziecka 

Dziecko chętnie korzysta z tego, co 

wie i umie, lubi to pokazywać 

Dziecko dużo pyta, domaga się 

odpowiedzi, dużo wie i umie 

Dziecko jest zadowolone  

i dumne z tego, co wie i umie 

Dziecko jest aktywne, chętnie 

podejmuje różne działania 



KONIEC 



Kwestionariusz AHEMD – jakość 

środowiska rozwoju w wieku 3-18 mieś. 

Ile osób dorosłych mieszka w gospodarstwie domowym? 

Ile dzieci poniżej 18 roku życia mieszka w gospodarstwie 
domowym? 

Ile pokoi posiada Państwa mieszkanie/dom ? 

Jak długo dziecko mieszka już w tym mieszkaniu/domu? 

Czy w pobliżu domu znajduje się wystarczająco duża 
przestrzeń umożliwiająca dziecku zabawę i swobodne 
poruszanie się (podwórze, ogród, taras, plac zabaw, 
piaskownica, park, skwer etc.) 



Przestrzeń wokół domu posiada: 

więcej niż jeden rodzaj nawierzchni (trawa, żwir, beton, drewno, piasek.) 

jedną lub więcej nachylonych powierzchni (różne stopnie i rodzaje 

nachylenia) 

urządzenia, za pomocą których dziecko może podciągnąć się do pozycji 

stojącej (bramka, ogrodzenie, stolik, ławka, krzesło, itp.) 

urządzenia pozwalające dziecku podciągnąć się i przytrzymując się zrobić 

przynajmniej dwa kroki idąc bokiem (bramka, ogrodzenie, stolik, ławka, 

krzesło, itp.) 

podest lub schody, mające przynajmniej dwa stopnie? (schody przed 

domem lub na ogród) 

 



Przestrzeń wewnątrz domu posiada: 

wystarczająco dużo miejsca na zabawę i swobodne poruszanie się dziecka 

więcej niż jeden rodzaj nawierzchni (dywan, drewno, płytka ceramiczna, 

linoleum, itp.) 

meble lub urządzenia, za pomocą których ziecko może podciągnąć się do 

pozycji stojącej? (stół, krzesło, kanapa, itp.) 

meble lub urządzenia pozwalające dziecku podciągnąć się i zrobić 

przynajmniej dwa kroki idąc bokiem i przytrzymując się ( stół, krzesło, 

kanapa, itp.) 

podest lub schody, mające przynajmniej dwa stopnie?  

miejsce zabaw (pomieszczenie używane TYLKO przez dzieci do zabawy) 

specjalne miejsce na zabawki, dostępne dla dziecka, tak by samo mogło 

decydować kiedy i czym się bawi? (kosze na zabawki, skrzynie, szuflady 



CODZIENNE CZYNNOŚCI W DOMU 
Moje dziecko regularnie bawi się z innymi dziećmi  

Każdego dnia  znajduję czas na zabawę z dzieckiem 

Inni dorośli, poza nami, regularnie bawią się z dzieckiem 

W czasie zabawy dziecko (z naszą pomocą) decyduje czym i jak się bawi 

Zwykle dziecko nosi ubrania umożliwiające swobodne poruszanie się i poznawanie 

otoczenia 

Zwykle proponuję dziecku zabawy ruchowe, gry lub inne czynności, w których sami 

aktywnie uczestniczymy, mogące pomóc mu w poznaniu różnych części ciała (np.: 

„Gdzie jest rączka?”, „Pokaż gdzie masz nosek” itp.) 

Regularnie uczę dziecko słów związanych z poruszaniem się, takich jak: „klaśnij w 

dłonie”, „pomachaj”, „idź”, „czołgaj się”, „chodź”, itp. 



Jak dziecko spędza czas w ciągu dnia, 
gdy nie śpi? 

Jest noszone przez dorosłego, w bliskim kontakcie z ciałem opiekuna za 

pomocą np: nosidła, chusty  

Siedzi w różnego typu siedziskach (krzesełko do karmienia, leżaczek, 

wózek, przenośny fotelik samochodowy, itp.) 

Jest w urządzeniu wspomagającym chodzenie dziecka np. chodzik 

Jest w kojcu (lub innym meblu spełniającym podobną funkcję), w 

łóżeczku - nie licząc czasu, gdy śpi 

Jest w wydzielonym miejscu na podłodze np.: na kocu. 

Nieskrępowanie porusza się po domu  



Zabawki zawieszone nad lub obok 
dziecka np.: karuzele, ozdoby 



Zabawki do trzymania w ręce: 
grzechotki, gryzaczki, lusterka. 



Pluszowe pozytywki 



Małe, miękkie zabawki umożliwiające 
ściskanie, naciskanie 



Zabawki wodne (używane np. podczas 
kąpieli) 



Pacynki, kukiełki 



Duże pojazdy znane z życia, podobne do 
prawdziwych takie jak: kolejki, 
helikoptery, samochody, itp. 



Duże postacie ludzi i zwierząt. 



Lalki i postacie, wraz z akcesoriami np. 
z bajek 



Akcesoria domowe: telefony, klucze, zestawy 
(kuchnie, serwisy obiadowe, 

kawowe, narzędzia itd.) 



Wieże (pierścienie, stożki) i układanki 
wieloelementowe. 



Puzzle (2- 6 elementów) 



Zabawki edukacyjne, uczące 
sortowania i dopasowywania kształtu. 



Koraliki do nawlekania (bezpieczne dla 
dziecka), kulki/dyski na kółku, 
połączoneplastikowe kółka. 



Bączki i zabawki z wyskakującą 
niespodzianką (pop-up). 



Duże klocki, zestawy Lego, zestawy 
konstrukcyjne. 



Książki z obrazkami (z materiału, z 
kartonu, z plastiku) 



Piłki różnych rozmiarów, faktur, kolorów 
i kształtów. 



Zabawki rozwijające umiejętności 
poruszania się: do ciągnięcia i pchania, 

chodziki, maty, do wspinania się. 



Huśtawki, bujaki, skoczki, zabawki na 
biegunach 



Uruchamiane przez dziecko 
instrumenty muzyczne i pozytywki. 



Sprzęt audio (odtwarzacz CD, 
magnetofon, MP3) oraz płyty CD z 

muzyką dla dzieci. 



oraz ….. 

kartony 

arkusze papieru 

duże guziki 

pudełka 

drewniane łyżki 

garnuszki, sitka 

woreczki z grochem 

…. 

Stymulujące zmysł 

wzroku, słuchu, dotyku, 

czucie głębokie 

 czyli: barwa, kształt, 

ciężar, faktura, dżwięk 



Co ma robić dorosły??? 

• Wykorzystywanie i 

wzmacnianie tego, co jest  
w strefie aktualnego 

rozwoju 

• Stymulowanie i wspieranie 

tego, co jest  
w strefie najbliższego 

rozwoju 

Bez aktywnej obecności  

dorosłego wszystko pozostanie 

w strefie utraconego rozwoju 



Dziękuję za uwagę! 


