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Zabawki 
we wczesnym dzieciństwie 

Anna Izabela Brzezińska} Karolina Appelt 

Rozwojowi naj młodszych sprzyja
ją sytuacje, gdy mają czym się 

bawić. Nie jest dobrze, gdy w ich oto
czeniu brakuje zabawek i codziennie 
bawią się tymi samymi przedmiota
mi, o które muszą rywalizować z in
nymi. Odwrotna sytuacja gdy dzie
d mają do swej dyspozycji zbyt wiele 
różnych zabawek - również może 

wpływać niekorzystnie na ich roz
wój. 

Otoczenie nadmiernie bogate 
w różnorodne bodźce powoduje po
czucie chaosu, zmęczenia i przeciąże
nia. W pomieszczeniu pełnym zaba
wek dziecko nie wie, na której się 

skoncentrować, zwykle bierze do rąk 
jedną zabawkę po drugiej, wyrzuca
jąc poprzednią. Po jakimś czasie do
chodzi do paradoksalnego wniosku, 
że właściwie nie ma czym się bawić 
(odczucie podobne to tego, którego 

doświadczają kobiety zaglądając 
do swej szafy pełnej ubrań). 

Zbyt duża liczba zabawek powo
duje też, że mniej o nie dbamy, trud
no znaleźć dla każdej zabawki odpo
wiednie miejsce, a i dziecku trudno 
odnaleźć konkretną zabawkę, gdy ma 
ochotę się nią pobawić. Dlatego tak 
ważne jest przemyślenie przez doro
słych sposobu przechowywania zaba
wek, aby wszystkie miały swoje miej
sce i były dla dzieci łatwo dostępne. 
Pomocne mogą być tu przenośne ko
sze na zabawki czy pojemniki z two
rzywa (oznaczone odpowiednimi 
znaczkami), niskie regały, szuflady czy 
przeźroczyste woreczki. Nie trzeba też 
udostępniać wszystkich zabawek 
na raz, ale je zmieniać. Zabawki scho
wane na jakiś czas, ponownie udo
stępnione dzieciom, obdarzane są 

przez nie dużym zainteresowaniem. 

Zabawki ciągle eksponowane stają się 
po pewnym czasie nieatrakcyjne, 
mniej pożądane, dzieci przestają je za
uważać. 

Potrzeba różnorodności 
w trosce o wszechstronny rozwój 

dziecka trzeba pomyśleć o odpowied
nim zorganizowaniu jego środowiska 
rozwoju, które temu sprzyja. Przeglą
dając zabawki, jakie posiada dziecko, 
warto zwrócić uwagę na to, na ile są 
one różnorodne, czy należą do wielu 
różnych, czy do jednej kategorii. Czy 
są to zabawki pozwalające na korzysta
nie z nich w jeden, z góry określony 
sposób, czy też można się nimi bawić 
na wiele różnych sposobów? Dobrym 

. przykładem są klocki, które można za
stosować do wielu różnych zabaw. 

Myśląc o zakupieniu nowych zaba
wek warto zwrócić uwagę na: 
• 	 posiadane już zabawki i to, jakich 

mamy najwięcej; 
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• 	 preferencje danej grupy dzieci (nie 
wszystkie dzied w podobnym wieku 
lubią się bawić w to samo, każde ma 
swoje ulubione zabawy i zabawki); 

• 	 sfery rozwoju, które u danych dzie
d wymagają szczególnego wsparda 
i stymulowania. 

Zabawa w bezpiecznym 
otoczeniu 

Naturalna dla małego dziecka ru
chliwość i ogromna ciekawość świata 
oznaczają konieczność przygotowania 
dla niego bezpiecznej przestrzeni. 
Trzeba pamiętać o usunięciu z niej za
grażających dziecku przedmiotów; np. 
zabawek z drobnymi elementami, któ
re mogą zostać połknięte, ostrych 
przedmiotów; substancji trujących itd. 

Jednym z najlepszych sposobów za
dbania o bezpieczeństwo jest wprowa
dzanie reguł. Zasady obowiązujące 
dziecko wymagają konsekwencji doro
słego i natychmiastowej reakcji, gdy są 
łamane. 

Dziecko, by się rozwijać, potrzebuje 
z jednej strony jak największej swobo
dy, ale z drugiej - wyznaczonych gra
nic i reguł, które chronią je przed 
skutkami niekontrolowanej chęci ko
rzystania ze swoich nowoopanowa
nych umiejętności. 

Dorosły jako przewodnik 
Dwu-trzylatek bawi się tym, co ma 

w zasięgu ręki, co przykuwa jego uwa
gę. Wybierając zabawkę nie myśli 

o niej w kategorii wartości czy przydat
nośd w zabawie. 

Dorosły powinien być jego prze
wodnikiem po świede zabawek, poka
zywać, jak można korzystać z danego 
przedmiotu, jakie ma właściwości, co 
można jeszcze dekawego z nim zrobić. 
Dziedom nie wystarczy dać interesują
cy, zdaniem dorosłych, przedmiot, 
trzeba jeszcze obudzić (i potem pod
trzymać) zainteresowanie nim. 

Twórczy dorosły niemal każdy 

przedmiot potrafi uczynić fascynują
cym dla dziecka. Osoba, która tworzy 
monotonne, ubogie w bodźce środowi
sko i nie angażuje się w zabawę - usy
pia naturalną ciekawość dziecka, 
a przez to ogranicza jego rozwój. 

Podobnie, jak w okresie niemowlę
cym, tak i we wczesnym dziedństwie 

dziecko uczy się w każdych okoliczno
ściach, mimowolnie. Rolą opiekuna 
dwu-trzylatka jest: wykorzystywanie 
naturalnych okolicznośd oraz codzien
w ich toku kreowanie okazji do bez
piecznego poznawania świata; wysu
wanie różnych propozycji; organi
zowanie warunków do działania; za
chęcanie dziecka do zainteresowania 
otoczeniem i znajdującymi się tam 
przedmiotami. 

Podstawowy sposób uczenia się we 
wczesnym dzieciństwie to naśladow
nictwo. Dziecko imituje te zachowa
nia dorosłego, które obserwuje. Stąd 
też duża odpowiedzialność dorosłego 

za zachowania, które modeluje. Gdy 
dorosły czyta książki, to dziecko także 
chętnie po nie sięga, prosi, aby mu 
poczytać, a nawet samo "czyta" trzy
mając książkę i naśladując zaobserwo
wane ruchy. Niezwykle ważną rolę 
pełnią też starsze dzieci. Zachowania 
starszego brata lub siostry, koleżanki 
czy kolegi, są naśladowane przez 
młodszych. Młodsze dziecko przy bo
ku starszego niepostrzeżenie opano
wuje kolejne umiejętności. 

Dziecko przejmuje dobre, ale także 
złe wzorce, nie jest bowiem krytyczne 
wobec tego, co obserwuje. Dla niego 
właściwe jest to, co robią osoby ważne 
w jego życiu. To one kształtują jego 
obraz świata, są wzorami do naślado
wania, ustalają normy. Jeśli osoby 
z najbliższego otoczenia nie zachowu
ją porządku w swoich rzeczach, to 

trudno oczekiwać, że dziecko 
po skończonej zabawie będzie sprzą
tało swoje zabawki, nawet jeśli za ka
żdym razem słyszy "trzeba sprzątać 
po sobie". 

Małe dzieci uczą się najwięcej przez 
obserwację i aktywny udział. Silniej, 
niż na starsze dzieci, oddziałuje na nie 
przykład. Komunikaty, jakie do nich 
docierają, powinny być zatem spójne 
i poparte przykładami, z odniesieniem 
do tego, co się dzieje tu i teraz. Jeśli 
po każdej zabawie sprzątamy z dzieć
mi zabawki, odkładamy je na właści
we miejsce, to utrwalamy pożądane 
zachowania. Jeśli ustalamy, z innymi 
uczestnikami, reguły zabawy, 
uwzględniamy zachowania i potrzeby 
innych w naszym działaniu, to tego 
uczą się też nasze dzieci. 

W swoich zabawach dzieci naśla
dują zaobserwowane u dorosłych 

czynności. Najbardziej lubią się bawić 
przedmiotami, których używają do
rośli, lub podobnymi do nich. Ulubio
ne zabawki to garnek i łyżka, bo mo
żna za ich pomocą "gotować", miotła 
i szufelka, bo nimi można "sprzątać". 
Kolorowe, poruszające się i często wy
dające dźwięki zabawki, które dla 
dziecka w pierwszym roku życia były 
interesujące, we wczesnym dzieciń
stwie nie przyciągają już tak bardzo 
jego uwagi. Dlatego przedmioty co
dziennego użytku często mogą z po
wodzeniem pełnić rolę zabawek, np. 
nieużywany telefon komórkowy czę
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sto nadaje się do zabawy bardziej, niż 
zabawkowy. 

Zabawki gotowe i stworzone 
przez dziecko oraz rodziców 
(opiekunów) 

Zabawki, które możemy zaofero
wać dziecku dzielą się na gotowe, na
rzucające określony sposób bawienia 
się nimi oraz te własnoręcznie stwo
rzone przez dziecko i rodziców (opie
kunów). Lalka wyglądająca jak nie
mowlę, z pełnym zestawem 
akcesoriów (z wyprawką niemal jak 
dla prawdziwego dziecka) kosztuje 
wiele, ale też szybko może się dziecku 
znudzić. Podobnie jest też z elektrycz
ną kolejką, na którą można tylko pa
trzeć - jak zatacza kolejne koła 
po ustawionym torze. 

Zabawki gotowe, które są wierny
mi kopiami przedmiotów ze świata 
dorosłych, stanowią obiekt marzeń 
każdego dziecka. Jednak, gdy to ma
rzenie się spełnia, okazuje się, że czę
sto nie sprzyja to twórczej, fascynują
cej i długotrwałej zabawie. 

O wiele lepiej pełnią tę rolę przed
mioty, które można wykorzystywać 
w różny sposób i przekształcać zale
żnie od własnego pomysłu. Duży kar
ton może stać się domkiem dla lalek, 
teatrzykiem, autobusem, czołgiem... 
tym wszystkim, co dziecku w danej 
chwili potrzebne do udanej zabawy. 
Takie stwarzanie zabawek rozwija 
dziecięcą wyobraźnię, sprawność, da
je poczucie satysfakcji, kształtuje po
czucie własnej wartości i zaradności. 
Jest też okazją do kontaktu i współ
pracy z dorosłym oraz uczy współpra
cy z innymi dziećmi. 

Kontakty z innymi dziećmi 
- przygotowanie do współ
pracy 

Kontakty z innymi dziećmi już 

od pierwszych lat życia stanowią istot
ny czynnik rozwoju. Małe dzieci, nawet 
będąc w grupie, zwykle bawią się samo
dzielnie, obok innych. Zabawa w gra
nie dzied jest dopiero początkiem dłu
giej drogi rozwoju współpracy. 

Gdy kilkoro dzieci bawi się razem 
czy blisko siebie, rola dorosłego nadal 
pozostaje ważna. Czuwanie nad bez
pieczeństwem, czasem proponowanie 
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lub inicjowanie rodzaju aktywności, nalny efekt, końcowy wytwór ich za

ustalanie zasad korzystania z zaba bawy. Chwalimy je przede wszystkim 

wek, interweniowanie - gdy dziecko za wysiłek, zaangażowanie, za to, że 


podczas zabawy zagraża samemu so dotrwały do danego etapu, że zrobiły 


bie lub innym to zadania opiekuna. następny krok, że pożyczyły zabawkę , , 

Ważne jest, by dorosły nie wyręczał koledze, że posprzątały po zabawie. 

dzieci, gdy próbują uzgodnić rodzaj 

zabawy, warunki współdziałania, czy Funkcja, czas i przestrzeń 

sposób poradzenia sobie w sytuacji Proponując dzieciom zabawy trze

rywalizowania o zabawkę. ba pamiętać, że niektóre z nich działa


ją na dzieci uspokajająco, a inne mają 
Działanie źródłem radości, działanie pobudzające. Jeśli dzieci 
wynik jest mniej ważny za chwilę mają pójść spać, to rozpo

We wczesnym dzieciństwie dzieci czynanie zabawy w wyścigi samocho
są zainteresowanie głównie samym dowe nie będzie dobrym pomysłem. ~ 
działaniem, a nie jego rezultatem. Każda zabawa wymaga też odpowied
Mogą szybko porzucać jedną czyn niego czasu na jej realizację. Jeśli nie 
ność na rzecz innej, która w danym mamy go wiele, nie powinniśmy ini I
momencie bardziej je zainteresuje. cjować zabawy, do której już same ~0 

Nie doprowadzają do końca rozpo przygotowania trwają długo, np. 
czętych działań, a z kolei inne czyn do zabawy w sklep. Iności mogą wielokrotnie powtarzać, Do zabawy potrzebna jest też odpo

wystawiając na próbę cierpliwość wiednia przestrzeń, aby każdy z uczest

opiekunów, np. wlewanie i wylewa ników miał możliwość swobodnego 

nie wody z kubka, wielokrotne oglą poruszania się i by można było rozłożyć 


danie tej samej książki. wszystkie potrzebne rekwizyty. Gdy 

przy każdym ruchu dziecko potrąca ja

kiś przedmiot, kiedy wszystko się prze
\ • Zabawki zaspokajają aktualne \ 
wraca i spada to zniechęca do zabawy.potrzeby dzieci, ale też stymu- . 
Podobnie jest w sytuacji, kiedy bawiące

lują do dalszego rozwoju. 
się dzied stale wpadają na siebie (co • Zabawy okresu wczesnego dzie
może być także niebezpieczne).

ciństwa budują gotowość dziec

ka do wejścia w wiek przed
 Zabawki szczególne
szkolny, określany też wiekiem 

Trzeba pamiętać, że niektóre
zabawy, a później gotowość 

przedmioty, którymi bawią się dzieci,
szkolną oraz gotowość do nauki 

są szczególnie ważne, ponieważ dająi pracy. 
im poczucie bezpieczeństwa. Taką ro I

• Zabawa to nie tylko wypełnia
lę pełnią zwykle przytulanki, ale mo

nie czasu dziecka, ale najważ
że to być także ulubiony kocyk, pie Iniejsza dla jego rozwoju forma 
luszka czy znoszony sweterek.

działalności, dlatego istotne jest 
Ważne jest zatem szczególne trak

w jakim otoczeniu, czym, z kim 
towanie tych przedmiotów i troska, 

i jak bawi się małe dziecko. Iby się nie zgubiły, by dziecko mogło 
je mieć przy sobie w trudnych dla sie

Małym dzieciom radość daje samo bie chwilach, np. podczas wizyty u le
tworzenie, działanie w kontakcie karza, czy w nowej, trudnej sytuacji. 
z opiekunem, osiąganie celu jest wa Dla dziecka ważna jest ta konkretna 
żne raczej z naszej, dorosłej perspek przytulanka, a nie kilka innych w za
tywy. Nie możemy zatem dla dziecka stępstwie - jeśli nawet (zdaniem do
wybierać zabawki zbyt trudnej, znacz rosłych) są nowsze i ładniejsze. 
nie przekraczającej jego możliwoś<;i, 
np. wieloelementowych puzzli dla prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, 
dwulatka, bo nawet z naszą pomocą dr Karolina Appelt 
nie będzie w stanie dotrwać do końca Instytut Psychologii 
ich układania. Oznacza to też, że ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
łych dzieci raczej nie chwalimy za fi- w Poznaniu 
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Drodzy Czytelnicy! 

Bieżący numer poświęcamy tematom, któ
re w czasie wakacji są bardzo ważne zar6wno 
dla przedszkolaków, nauczycieli jak i rodzi
ców: zabawie, bezpieczeństwu i podróżom. 

Trudno wyobrazić sobie życie dzieci bez 
zabawek. Bez względu na miejsce wychowa
nia, czas, modę i rozpowszechnione idee pe
dagogiczne są one nieodłączną częścią dora
stania. Temat wpływu zabawek na rozwój 
dziecka podjęło wielu autorów, analizując 
ich kształcącą, poznawczą i wychowawczą 
wartość. Świadczą o tym tytuły kolejnych ar

, tykuł6w: "R6żne oblicza zabawek", "Jaka za
! bawka dla dziecka?", "Dzień bez zabawek", 

"Zabawki z tektury". 
Niezwykle ważnym problemem jest bez

pieczeństwo. Zachęcamy do lektury tekst6w 
na temat przemocy w rodzinie, zwracamy 
uwagę na to, jak opiekować się dzieckiem 
i uczyć je radzenia sobie w trudnych sytu
acjach. 

W numerze pojawiają się też informacje 
o miejscach, kt6re warto odwiedzić w czasie 
wakacyjnych podr6ży oraz przykłady zabaw 
i zajęć podkreślających urok i walory eduka
cyjne polskich i europejskich szlaków tury
stycznych. 

Wakacje są piękne, ale trwają kr6tko. 
Przed nami nowy rok szkolny i dla wielu 
dzieci nadchodzi moment pierwszego spotka
nia z przedszkolem. W artykule "Mały bun
townik" podajemy wskazówki, kt6re pomogą 
zrozumieć zachowania najmłodszych i spra
wią, że dzieci poczują się w nowym środowi
sku bezpiecznie. 

Od bieżącego numeru czasopismo bę
dzie ukazywało się w nowym, większym 
formacie i zmienionej szacie graficznej. 
Mamy nadzieję, że proponowane zmiany 
spotkają się z życzliwym przyjęciem. 

Życzymy miłej lektury 
i udanego rodzinnego wypoczynku 
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PORADNIK PRAWNY NAUCZYCIELA 
IDYREKfORA PRZEDSZKOLA 
IMallena Frąckowiak 

- Jak zatrudniać dobrych nauczycieli? 

I 	Dariusz Skrzyński Powołanie i odwolanie 
dyrektora ze stanowiska 

I Dorota Janczak - TI K- poradnik 
dla kreatywnych nauczycieli 
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ISpis treści""" 

Tomala - Przedszkole 
na widelcu, Taaaka ryba! 

Jadwiga A. Hockuba 
- Sprawy ważne. Odwaga 

Maria Gołębiewska 
- Zabawki z tektury 

• 	 Razem z rodzicami 
Karolina Appelt, Anna I. Brzeziń
ska - Jaka zabawka dla dziecka? 

Dagmara Kaczmarska, Marta 
Szymańska, Katarzyna Wysota 

- Mały buntownik 

Dorota Michałek - Czy posłać 
sześciolatka do szkoły? 

• 	 Panorama edukacji 

() Hanna Ratyńska 


(}- Lalka i Ja 


Uczenie się przez doświadczanie 

Selwana Szolek 
Drogowe Ludki 

• 	 Wśród książek 
Bożena Rytel- Orni z papierowych 
kółek, Hurra, idę do szkoły 

• 	 Kusy teatrzyk 
Wiera BadaIska - Letnie zadania 
do rozwiązania 

• 	 Rady dla rodziców 
Opiekuj się 


dzieckiem 


Wnumerze wkładka: 
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www.edupress.pl
www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl
http:www.vegadesign.pl
mailto:J.Sl.,.,..;zyk@raabe.rom
www.raabe.ccm.,J
mailto:raabe@<aabe.corr,J


CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI 


Szanse 
dla edukacji 
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