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Zabawa

● Najważniejsza forma aktywności rozwijającego się dziecka 
● „Dziecięca praca”
● Pozwala na eksplorację, rozwój wyobraźni, umożliwia podejmowanie decyzji
● Kluczowa dla harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich obszarach

○ Umiejętności społeczne – komunikacja, relacje, kontrola emocji, radzenie sobie ze stresem

● Zazwyczaj nie trzeba dzieci zachęcać do zabawy – one po prostu zaczynają 
się bawić



Klasyfikacje zabawy
● Różne klasyfikacje zabawy 
● Podział na trzy typy (za M. Żebrowską)

○ Zabawy tematyczne:
■ Dziecko odgrywa różne role, nadaje przedmiotom funkcje rekwizytów (rozwój wyobraźni, rozumienie i 

tworzenie własnej wizji świata); (Różne rodzaje zabaw tematycznych: naśladujące czynność, 
udramatyzowane z określonym tematem, udramatyzowane z określonym tematem i zasadami, takie, w 
których normy i zasady są ważniejsze od tematu, zabawy sportowe i ćwiczeniowe nastawione na 
osiągnięcia)

○ Zabawy konstrukcyjne: 
■ Budowanie z klocków, kamieni, papieru, gliny, patyczków, gałęzi, szyszek itp.
■ Dziecko, w tych zabawach, wyznacza sobie cel: określa, co będzie tworzyć, dobiera materiały i planuje 

poszczególne etapy pracy, zdarza się, że działa z grupą, w której każde z dzieci ma wyznaczoną rolę.
■ Po zabawie zostaje ślad – wytwór dziecka.

○ Elementy zabaw tematycznych i konstrukcyjnych łączą się.
○ Zabawy ruchowe: 

■ Przyczyniają się do rozwijania się ogólnej sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej i orientacji 
przestrzennej, pomagają w samoregulacji.



Z regułami czy bez? 
● Dzieci same tworzą reguły i narzucają pewne ograniczenia (np. zabawa w dom – 

dzieci udają rodziców, wchodzą w ich role; zabawa w berka – dzieci nie biegają bez 
celu).
○ Zabawa polega na tym, że istnieją umowne ograniczenia, które można zmienić, jeżeli uczestnicy się 

porozumieją.
○ Istnienie reguł, ukrytych lub jawnych – ważny aspekt zabawy dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym.
● Zabawa – zróżnicowana i niedosłowna:

○ Przebieg nie zawsze identyczny, dzieci modyfikują czynności , eksperymentują z nowymi pomysłami; 
mają ulubione zabawy, do których powracają, ale nie odtwarzają zawsze tego samego scenariusza.

○ Niedosłowność – element zabawy, który polega na dodawaniu wykonywanej czynności dodatkowego 
sensu (bieganie po pokoju to aktywność ruchowa, ale rozłożenie przy tym ramion dodaje znaczenia 
„jestem samolotem”; wędka, patyk, haczyk i łapanie papierków, to mała motoryka i koordynacja, ale 
jeśli zrobimy to w misce z wodą albo na niebieskim tle, etc. to będziemy „łowić ryby”).



Przestrzeń

● Dywan/wykładzina (coś 
miękkiego)

● Stolik i krzesełka dla dzieci
● Poduszki do siedzenia
● Kawałek śliskiej podłogi (im 

większy tym lepiej)
● Kilka kocyków
● Pudła na 

zabawki/książeczki/przybory
● Tablica/sztalugi



Jak korzystać z przestrzeni? 

● Zabawa przy stoliku – naturalne, fizyczne granice, ograniczone krawędziami 
● Zabawa na podłodze – można wyznaczyć przestrzeń na zabawę/aktywność o 

mniejszym zasięgu (mata, koc, wykładzina, żółta taśma klejąca, poduszki), 
można bawić się ruchowo, np. w kole

● Zabawa „w powietrzu” – na stojąco, sprzyja kierowaniu uwagą dzieci
● Zabawy ruchowe na większej przestrzeni – od zwykłego berka po ćwiczenia i 

zabawy z Weroniki Sherborne (do Sherborne potrzebna jest śliska podłoga i 
koc), budowa bazy

● Zabawy na powietrzu – ruchowa, większe konstrukcje, twórcza, gry i zabawy 
z zasadami



Zabawki i materiały
● Pewniaki: 

○ Klocki i inne do zabaw konstrukcyjnych
○ Piłki różnej wielkości
○ Pojazdy małe i duże
○ Miniaturki (ludziki, figurki bohaterów, 

zwierzęta, dinozaury, jedzenie, mebelki, 
kuchnia, łazienka, mały stolarz, lekarz, 
elektryk, itp.)

○ Śmieszne zabawki
○ Instrumenty muzyczne
○ Kredki, suche pastele, ołówki, klej (taki, który 

nie brudzi)
○ Papier do rysowania i papiery kolorowe 

samoprzylepne
○ Ciastolina, plastelina
○ Książeczki i książki bez tekstu
○ Lalka, miś, maskotki
○ Bańki mydlane, balonik

● Mniej oczywiste: 
○ Chusty i chustki (tekstylia)
○ Włóczka, sznurek
○ Foremki do ciastek
○ Przybory kuchenne, garnki
○ Skarpetki, rękawiczki bez pary
○ Guziki, pasmanteria, sztuczne kwiaty
○ Przybory do szycia
○ Śruby, śrubokręty, kawałki desek i drewna, 

świder, pilnik, papier ścierny
○ Kolorowe magazyny
○ Taśma klejąca (różne rodzaje i wielkości)
○ Kreda chodnikowa
○ Gry planszowe



Jak dobrać materiały i aktywności

● Wiek i poziom rozwoju dzieci
● Zainteresowania dzieci - podążaj
● Poziom motywacji dzieci - pobudzaj
● Poziom energii – niski podnoś i obniżaj, 

wysoki obniżaj i podnoś zgodnie z 
naturalnym rytmem zabawy



Zaangażowanie

● Co zrobić żeby dziecko zwracało na mnie uwagę? 
○ Upewnij się, że dziecko cię widzi. Jeśli siedzi na podłodze, usiądź na podłodze obok niego, w 

polu widzenia. Jeśli leży na podłodze – połóż się obok, kierując twarz w stronę dziecka. Jeśli 
siedzi przy stole, możesz usiąść obok. Nie wymagaj żeby dziecko na ciebie patrzyło, 
wystarczy, że będzie cię mieć w polu widzenia. 

○ Upewnij się, że dziecko cię słyszy. Stosuj własne efekty dźwiękowe podczas zabawy 
zabawkami. Gdy bawisz się zwierzątkami – udawaj ich głosy. Podłóż dialogi pod zabawę 
ludzikami/miniaturami. 

○ Nie kieruj dzieckiem – podążaj, naśladuj, proponuj (niewerbalnie) własne pomysły i 
urozmaicenia. 



Komunikacja

● Używaj prostego, jasnego języka.  
○ Zasada „jednego słowa więcej” w komunikacji z dzieckiem.
○ Unikaj mówienia zbyt dużo i zadawania pytań, których dziecko może nie zrozumieć. Jeśli 

czegoś nie wiesz – pokaż to. 
○ Korzystaj z pauzy. 

● Używaj naturalnych gestów i mimiki.
● Podkreślaj intonację. 
● Proś dziecko, żeby nazywało i uczyło cię ukraińskiego lub rosyjskiego (jeśli 

nie mówi po ukraińsku) – pozwalaj sobie na błędy, niech dziecko cię 
poprawia i uczy. Ucz polskiego tylko jeśli dziecko cię poprosi, zapyta o słowa 
w języku polskim. 



Porozumienie

● Przez aktywności, a nie konwersację. 
● Stań się źródłem przyjemnych aktywności – rób to co sprawia dziecku radość i 

przyjemność. Jeśli lubi bańki – puszczaj bańki, jeśli lubi książeczki – oglądajcie 
książeczki, jeśli lubi rysować – rysujcie. 

● Każdą aktywność i zabawę można rozwijać i rozbudować, dzięki czemu nie będzie 
nudna i męcząca: 
○ można podmienić przedmioty (piłkę na auto, bańki na balonik), 
○ można dołożyć nowy element (auto może jeździć samo lub z pasażerem, zamiast ręką balonik można 

odbijać innymi częściami ciała), lub nowy fragment scenariusza (podczas zabawy w gotowanie można 
na niby poczęstować mamę),

○ można znaną aktywność przekształcić za pomocą nowych materiałów lub metod (odbijanie balonika 
można zamienić na odbijanie piłki zośki, zamiast w berka zwykłego można bawić się w berka 
bieganego do tyłu).



Ponadto…

● To nie terapia, tylko wsparcie i wytchnienie.
○ Dziecko powinno wrócić do matki/opiekunki z pozytywnymi emocjami, otwarte na relację. 

● To nie wychowanie. 
○ Dziecko może odreagowywać trudne doświadczenia. 

● Wszyscy mają granice. 
○ O granice dziecka dbamy podążając za nim. 
○ O granice swoje dbamy odchodząc gdy dziecko robi coś co nam zagraża, w miarę możliwości 

pokazując dziecku inny sposób rozładowania frustracji. 
○ O granice innych dzieci – obniżając poziom energii zabawy/interakcji, zapewniając 

odpowiednią ilość ruchu, a przede wszystkim dopasowując przestrzeń, materiały, aktywności 
do możliwości dzieci (wiek, poziom rozwoju).



“Nieładna” zabawa

1. 6 letni chłopiec buduje wieżę z klocków, po czym z impetem ją niszczy, 
rozwalając klocki po całym pomieszczeniu. Potem znów buduje. I znów 
niszczy. I znów, i znów…

2. Na przerwie dzieci (10 - 11 lat) bawią się w wojnę. Chowają się pod ławkami 
jak w okopach, strzelają do siebie z “ołówkowych pistoletów”...

3. Uczniowie w podstawówce (zarówno w 1 jak i w 7 klasie) robią 
napisy/karteczki  “Putin do grobu”, “Śmierć rosyjskim żołnierzom”...

JAK REAGOWAĆ?

najpierw….. JAK TO ROZUMIEĆ?



CO SIĘ DZIEJE/DZIAĆ MOŻE W ZABAWIE?

1. Zabawa jest naturalnym kontekstem ekspresji dla dzieci - doświadczania 
siebie: swojego ciała, swoich kompetencji, swoich emocji

2. Może to być przestrzeń, w której “odgrywać” się będą uczucia, które 
dzieciom towarzyszą, a których trudno doświadczyć gdzie indziej… Tutaj 
będzie to możliwe, bo:

- to tylko “zabawa” - wszystko dzieje się “na niby”, 
- jest pod pewną kontrolą dziecka



Zabawa umożliwia

- Kontakt dziecka ze swoimi emocjami - w zabawie są na “wierzchu”
- Ich ekspresję w obecności innych (bezpiecznie, bo wciąż są na “niby”)
- Stawienie im czoła
- Kontrolę i samoregulację - np. jak bardzo jestem wściekły/przestraszony

W zabawie mogę “opracować” moje doświadczenie.

To dlatego coraz częściej wśród dzieci (nie tylko z Ukrainy)  zabawy nie są 
“grzeczne” i “poprawne”. 

To odpowiedź na trudną i przerażającą rzeczywistość.



Co robić?

- Pozwól się bawić. 
- Bądź strażnikiem granic, aby zabawa była bezpieczna.
- Zastanów się, czy zabawa nie jest zaproszeniem do rozmowy. Sprawdź.

Twoje przykłady/pytania/wątpliwości…


