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Samodzielne organizowanie zabawy
Dzieci są zdolne do samodzielnej nauki korzystania z

dostępnych ofert (np. komputera), a także późniejszej

nauki innych dzieci, warto więc zostawić im na to

miejsce (Mitra, 1999)

Czy są miejsca 

zachęcające do: 

• zabaw w małym gronie / zabaw 

z całą grupą ?

• spokojnej zabawy, wypoczynku, 

rozmowy / aktywnej, ruchowej 

zabawy ?

• pracy indywidualnej / w małych 

grupach / z całą grupą ?

Czy dzieci: 

• mogą samodzielnie załatwiać 

różne sprawy?

• mają swoją szufladę/ pudełko na 

swe prace i skarby?

• mogą wpływać na wystrój i 

ustawienie zabawek (wystawa 

prac na wysokości oczu dzieci)?

• czy przestrzeń nie narzuca 

dzieciom typu zabawy? 

Czy są miejsca

zachęcające do: 

• prezentowania prac dzieci i 

wydarzeń z życia przedszkola?

• różnorodnych działań związanych 

z zainteresowaniami dzieci?

• wzajemnego uczenia się dzieci od 

siebie: rówieśników oraz dzieci z 

różnych grup wiekowych?

Auto-

nomia
Kompe-

tencje

Relacje 

z 

innymi

Jak przestrzeń w przedszkolu zachęca do poznawania świata?

mgr Aleksandra Kram oraz Maciej Buchwald i Sylwia Skubiszyńska - studenci psychologii UAM

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wskazówki

• warto pozwolić dziecku samemu znaleźć sposób na udekorowanie 

przestrzeni, w której się bawi i uczy  istotą nauki jest możliwość 

manipulacji

• najatrakcyjniejsze dla dzieci są miejsca zapewniające im swobodę 

eksploracji, w których mogą angażować się w działania wybrane 

przez siebie

• miejsce przebywania dziecka dziecka powinno być wyposażone w 

różnorodne i dostępne mu w sposób bezpieczny przedmioty

• dobrze, aby dziecko miało swobodny dostęp do przestrzeni 

umożliwiającej mu różnorodną aktywność fizyczną 

• warto docenić zabawki o wielu zastosowaniach (np. kasztany, 

pojemniki, szyszki, fasola, pudełka, szmatki), które są „motorem 

napędowym” dziecięcej wyobraźni i fantazji

Aby miejsce lub przedmiot było ofertą, musi być atrakcyjne i

zachęcać dziecko do skorzystania z niego – tak jak wystrój i

zapachy w kawiarni zachęcają nas do wstąpienia na kawę.

Teoria ofert: oferty to różne miejsca, przedmioty i zdarzenia w

otoczeniu dziecka, które zawierają ukryte wskazówki, jak z nich

korzystać i zapraszają, czy wręcz kuszą dziecko do podjęcia

danej aktywności (Gibson, 1979).

To, co jest ofertą dla dorosłego nie musi być ofertą dla

dziecka i na odwrót – warto spojrzeć na salę w przedszkolu

„oczami dziecka” (np. kucnąć) i poobserwować, co

faktycznie robią w niej dzieci – do czego są zachęcane.

Podtrzymanie naturalnej ciekawości wobec świata możliwe jest dzięki zaspokojeniu trzech podstawowych potrzeb (Ryan, Deci, 2000).

Nadmierna stymulacja: przeciążenie bodźcami - nie jest 

korzystne dla rozwoju dzieci, gdyż utrudnia im koncentrację i 

pracę w skupieniu, którego muszą się nauczyć. To np.:

• nadmiar nieadekwatnych do wieku dziecka zabawek 

jednego zastosowania

• jaskrawe, wzorzyste ściany i przedmioty o intensywnych 

kolorach niesprzyjające wyciszeniu

• przeładowanie sali materiałami do pracy i zabawkami

Jaka powinna być przestrzeń dla dziecka?
• bezpieczna  czy je zapewnia i czy go uczy?

• dopasowana  do potrzeb dziecka (relacji, autonomii , 

kompetencji), zadań rozwojowych, różnych rodzajów 

aktywności

• dostępna dla dziecka  czy zabawki są w zasięgu rąk 

dziecka, czy może ono różne rzeczy robić samodzielnie?

Przestrzeń to nie tylko sala, 

różne oferty czekają na korytarzu, w szatni, na podwórku, 

w gabinecie psychologa, a nawet w łazienkach!

Zmiany w aranżacji przestrzeni nie wymagają koniecznie 

dużych nakładów finansowych – często liczy się 

pomysłowość poprzedzona uważną obserwacją!
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Czy te OFERTY 

pobudzają 

ciekawość 

dziecka i 

uruchamiają 

jego działania?

Jakie OFERTY 

otoczenie 

stawia przed 

dzieckiem?
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