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An na Mi kler -Chwa stek

Za ba wa jest pod sta wo wą for mą ak -
tyw no ści ma łe go dziec ka, nie któ -

rzy mó wią na wet, że jest ona wręcz
dzie cię cym obo wiąz kiem. Co praw da,
im bę dzie ono star sze, tym wię cej cza -
su po świę ci na uce, jed nak tak na -
praw dę za ba wa to wa rzy szy czło wie -
ko wi przez ca łe ży cie.

Nie mal wszyst kie dzie ci, bez
wzglę du na po ziom roz wo ju psy -
chicz ne go i fi zycz ne go, ma ją sil nią
po trze bę ba wie nia się. An ga żu ją się
w tę ak tyw ność mi mo te go, że czę sto
wy ma ga ona spo re go wy sił ku. Co wa -
żne, ba wią się wszę dzie, w ka żdym
cza sie i więk szo ścią do stęp nych
przed mio tów. 

Czym jest za ba wa 
i dla cze go jest tak wa żna
w ży ciu dziec ka?

Wie lu do ro słych ba ga te li zu je zna -
cze nie dzie cię cych za baw, co wy ra ża
się w lek ce wa żą cych nie raz stwier dze -
niach: idź się po baw, bo te raz prze szka -
dzasz; ty po tra fisz się tyl ko ba wić; to nic
wa żne go, to ta ka za ba wa. Nie któ rzy ro -
dzi ce wręcz za rzu ca ją na uczy cie lom
przed szko li za nie dby wa nie obo wiąz -
ków wi dząc, jak dzie ci się ba wią
(uwa ża ją bo wiem, że w za ba wie nie
mo żna się ni cze go na uczyć).

War to za tem po świe cić tro chę cza -
su, by wy ja śnić do ro słym opie ku -
nom, jak jest na praw dę. Ro dzi ce 
po win ni wie dzieć, jak wa żna, war to -
ścio wa i cen na dla roz wo ju dziec ka
jest za ba wa (na wet ta naj prost sza)
i dla cze go po win ni brać w niej udział. 

Za ba wa ko rzyst nie wpły wa na
wszyst kie sfe ry funk cjo no wa nia
ma łe go dziec ka. Pod czas jej trwa nia
na tu ral ne mu tre nin go wi pod da wa ne
są mię śnie i ścię gna, a kon tu zje zda -
rza ją się sto sun ko wo rzad ko. Ba wiąc

się, dziec ko ra czej nie prze kra cza swo -
ich na tu ral nych mo żli wo ści, a czę ste
zmia ny ak tyw no ści po wo du ją, że
żad na część cia ła nie ule ga prze tre no -
wa niu i prze si le niu. Za ba wy na po -
dwór ku (świe żym po wie trzu) do sko -
na le wpły wa ją na mo to ry kę du żą,
spraw ność ru cho wą, ko or dy na cję
wzro ko wo -ru cho wą i gib kość. Za ba -
wy w sa li lub dzie cię cym po ko ju mo -
że nie da ją tak roz le głych mo żli wo ści
ru cho wych, jed nak przy czy nia ją się
do uspraw nie nia mo to ry ki ma łej
i kon cen tra cji uwa gi. Co wię cej, wie le
me tod re ha bi li ta cji ru cho wej prze -
zna czo nych dla ma łych dzie ci wy ko -
rzy stu je na co dzień ele ment za ba wy.
Dzię ki te mu żmud ny pro ces uspraw -
nia nia nie jest tak ob cią ża ją cy dla naj -
młod szych i te ra peu ty. 

Ba wiąc się, dziec ko do świad cza
wie lu emo cji. Ma mo żli wość wcie le -
nia się w ró żne po sta cie, prze ży wa
przy go dy po sze rza jąc ho ry zon ty swo -
jej wy obraź ni. Wszyst ko od by wa się
w bez piecz nej for mie, gdyż za ba wę za -

wsze mo żna prze rwać, zmie nić jej
prze bieg lub za ba wić się jesz cze raz. To
do sko na ły spo sób na eks pe ry men to -
wa nie, po zna wa nie sie bie sa me go
i roz po zna wa nie emo cji oraz za cho -
wań in nych. Za ba wa przy no si ra dość.
Znacz nie czę ściej zda rza ją się prze cież
nie po ha mo wa ne wy bu chy śmie chu
niż pła czu (choć po ra żek i drob nych
ura zów nie da się unik nąć).

Dzię ki ró żnym for mom za ba wy
dziec ko ma ta kże mo żli wość ra dze -
nia so bie z nad mia rem ener gii. Bar -
dzo ak tyw ni mo gą wy brać to, co im
od po wia da, da jąc upust na gro ma dzo -
nym emo cjom, a dzie ci mniej ak tyw -
ne wy bio rą za pew ne za ba wy do sto so -
wa ne do ich po trzeb i mo żli wo ści. 

Wa żne jest, że dzię ki za ba wie do -
ro sły ma mo żli wość zdia gno zo wa -
nia po trzeb i mo żli wo ści dziec ka.
Przy glą da jąc się pod opiecz ne mu pod -
czas codzien nej i na tu ral nej dzia łal no -
ści mo że on oce nić je go kom pe ten cje,
usta lić cze go dziecko się na uczy ło,
a z czym są pro ble my. To do bry mo -
ment na prze pro wa dze nie dia gno zy
we wszyst kich sfe rach: mo to rycz nej,
ko mu ni ka cyj nej, emo cjo nal no -spo -
łecz nej, per cep cyj nej i po znaw czej.

Za ba wa da je mo żli wość wpro wa -
dza nia w ży cie no wych po my słów
i eks pe ry men to wa nia. Dzię ki niej
mo żli we sta je się po zna wa nie struk -
tu ry i za sto so wa nia wie lu przed mio -
tów co dzien ne go użyt ku, a przy oka -
zji dziec ko uczy się dba ło ści o po -
sia da ne mie nie. 

Ka żdy, kto wi dział ba wią ce się
dziec ko (na wet bar dzo ma łe) wie, że
w tej sy tu acji znacz nie wzma ga się
kon cen tra cja uwa gi. Na wet te dzie -
ci, któ re są zwy kle bar dzo ak tyw ne,
gdy tyl ko za in te re su ją się czymś, wej -
dą w no wą ro lę, do strze gą nie zna ną
za baw kę – po tra fią sku pić się na wet
kil ka na ście mi nut. Wcho dzą jak by

Wiek za ba wy
Ro dzi ce po win ni wie dzieć, jak wa żna, war to ścio wa i cen na dla roz wo ju dziec ka
jest za ba wa (na wet ta naj prost sza) oraz dla cze go po win ni brać w niej udział. 



w in ny świat, a to, co je ota cza, na
chwi lę prze sta je ist nieć. 

Ba wiąc się z part ne rem (lub ca łą
gru pą ró wie śni ków) nie spo sób unik -
nąć na pięć i kon flik tów. To ta kże wa -
żny ele ment kształ cą cy sto su nek
do in nych. Na gle oka zu je się, że
w za ba wie trze ba prze strze gać za sad
i na uczyć się funk cjo no wać we
wspól nych re la cjach. Ka żdy uczest -
nik mo że wnieść coś no we go, ale resz -
ta ma pra wo się na to zgo dzić lub nie.
Trze ba per trak to wać, iść na pew ne
ustęp stwa i kom pro mi sy. To nie zwy -
kle wa żna lek cja, któ ra za owo cu je
w przy szło ści. 

Ja kie za baw ki i przy bo ry 
po win ny zna leźć się w po ko ju
dzie ci?

Zgod ne z de fi ni cją, za baw ka to
przed miot lub gru pa przed mio tów wy ko -
na nych w ce lu po bu dze nia za ba wo wej
ak tyw no ści dziec ka, stwa rza ją ca spo sob -
ność do po sze rze nia do świad czeń, gry
wy obraź ni i stop nio we go opa no wa nia
rze czy wi sto ści.1 Jed nak przy glą da jąc
się te mu wszyst kie mu, czym od po ko -
leń ba wią się dzie ci, mo żna śmia ło
stwier dzić, że za baw ką mo że być nie -
mal wszyst ko, na wet to, co przez pro -
du cen ta zo sta ło prze zna czo ne do cze -
goś zu peł nie in ne go (np. gar nek) al bo
to, co ro śnie na drze wie (np. ko ra
i szysz ki). Mo żna za tem po wie dzieć,
że za baw ką mo że być to, co jest bez -
piecz ne dla dziec ka i czym ma ono
ocho tę się ba wić, a mo żli wo ści jest
wie le.

 Cu da na tu ry
Wie lu ro dzi ców na zy wa je po pro -

stu śmie cia mi, nie do strze ga jąc ich
nie zwy kłych wa lo rów edu ka cyj nych.
Cho dzi o wszyst kie cie ka we przed -
mio ty, któ re dzie ci znaj du ją pod czas
spa ce rów i wy cie czek, a na le żą do
nich: musz le, kasz ta ny, za su szo ne
kwia ty, szysz ki, ko lo ro we ka mie nie,
ka wał ki ko ry…

Są one nie tyl ko do sko na łą pa miąt -
ką z wa ka cji, ale ta kże świet nym ma -
te ria łem ba daw czym. War to je gro ma -
dzić, by móc przy po mi nać so bie ich

na zwy, a ta kże two rzyć cie ka we kon -
struk cje i kom po zy cje. 

 Przy bo ry dla ar ty stów
Wie lu do ro słych wo li, by dzie ci ry -

so wa ły je dy nie kred ka mi. Oba wia ją
się pla ste li ny, mo de li ny, farb, kle ju,
bi bu ły, gdyż są to pro duk ty bru dzą ce
i ko rzy sta jąc z nich nie da się unik nąć
plam. Za po mi na ją jed nak o nie zwy -
kle kształ cą cej ro li tych przed mio tów.
Dzię ki nim mo żna ko rzyst nie wpły -
nąć na mo to ry kę ma łą, per cep cję do -
ty ko wą i wzro ko wą, a ta kże dzie cię cą
wy obraź nię i kre atyw ność. Co cie ka -
we, za ba wa far ba mi i pla ste li ną bar -
dzo an ga żu je uwa gę i na wet ma łe
dzie ci mo gą spę dzać du żo cza su ba -
wiąc się ni mi. 

 Przed mio ty co dzien ne go użyt ku
Od se tek lat zwy czaj ne przed mio ty

bu dzą nie zwy kłe za in te re so wa nie
ma łych dzie ci. Nic tak nie przy cią ga
ich uwa gi, jak: garn ki, me ta lo we
i drew nia ne ły żki, po kryw ki, ku becz -
ki, sit ka, fo rem ki do pie cze nia ciast,
skrzyn ki z na rzę dzia mi, wszel kie go
ro dza ju tor by i siat ki czy in ne przed -
mio ty, któ re nie ma ją po zor nie nic
wspól ne go z za ba wą. Przy glą da jąc się
dzie cię cej dzia łal no ści mo żna od kryć,
że przy wie lu oka zjach sta ra ją się one

tre no wać sy tu acje pod pa trzo ne od
do ro słych. Ba wią się we wspól ne spo -
ży wa nie po sił ków od gry wa jąc ro -
dzin ne re la cje. Maj ster ku ją i go tu ją
na śla du jąc ro dzi ców. Pod czas ta kich
za baw nie raz mo żna prze cież usły szeć
ca łe dia lo gi za sły sza ne od do ro słych.
Za tem za ba wa przed mio ta mi co -
dzien ne go użyt ku po zwa la dzie ciom
bez piecz nie wejść w świat do ro słych.

 Gry
Ofer ta ryn ku wy daw ni cze go jest

prze bo ga ta i czę sto nie spo sób wy brać
war to ścio wą grę. Z pew no ścią war to
za się gnąć opi nii sprze daw cy lub tych,
któ rzy już ją po sia da ją w swo ich zbio -
rach. Z pew no ścią trze ba zwró cić
uwa gę na to, czy gra jest do sto so wa na
do wie ku dziec ka, czy jej ele men ty są
w mia rę trwa łe i es te tycz nie wy ko na -
ne. W dzie cię cym po ko ju nie po win -
no za brak nąć ta kże daw nych, po pu -
lar nych gier, czy li kart, bie rek,
pche łek, a ta kże gier plan szo wych
– ści ga nek.2 Ich war to ści edu ka cyj ne
są nie do prze ce nie nia. 

 Ksią żki (w tym au dio bo oki)
Wy daw nic twa dla dzie ci prze ści ga -

ją się w po my słach. Nie bra ku je cie ka -
wych no wo ści pro po no wa nych przez
spraw dzo nych już au to rów (np. J.
Olech, G. Kas dep ke), ale ta kże wzna -
wia nej kla sy ki (A. Lind gren, J. H. An -
der sen) czy ró żnych se rii wy daw ni -
czych. War to sko rzy stać (po kilka)
z ka żdej ofer ty. Im czę ściej czy ta my
dzie ciom (mo żna za cząć już w pierw -
szym ro ku ży cia), tym szyb ciej czy tel -
nic two sta nie się ich na wy kiem. Choć
przed szko la ki jesz cze nie ra dzą so bie
z sa mo dziel nym czy ta niem, po tra fią
sku tecz nie za chę cić ro dzi ców do
wspól nej lek tu ry. To do bry czas na
by cie ra zem, wspól ne prze ży wa nie
przy gód bo ha te rów, ale ta kże od no -
sze nie ich do oso bi stej sy tu acji.

 Za baw ki, któ re ni gdy nie wy cho -
dzą z mo dy
Mi sie, lal ki (z ca łą wy praw ką),

wóz ki, kloc ki, sa mo cho dy (i in ne
środ ki trans por tu), pił ki, ska kan ki, ro -
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1 Du nin -Wą so wicz M., O do brej za ba wie, War sza wa: Wy daw nic two Na sza Księ gar nia, 1972, s. 36.
2 Wię cej in for ma cji na te mat ro li gier ści ga nek po da ją Grusz czyk -Kol czyń ska E., Do bosz K., Zie liń ska E., Jak na uczyć dzie ci sztu ki kon stru owa nia gier? War sza -

wa: WSiP, 1996, s. 7-38.
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we ry – to przed mio ty, któ re od wie lu
po ko leń nie wy cho dzą z dzie cię cej
mo dy. Wie le dziew czy nek ma rzy
o ze sta wie gar nusz ków, ład nej lal ce
i wóz ku, z ko lei chłop cy ko lek cjo nu ją
sa mo cho dy. Po nad cza so wy wy miar
tych przed mio tów wy ni ka z ich pro -
stej kon struk cji, a ta kże za mi ło wa nia
dzie ci do przed mio tów przy po mi na -
ją cych świat do ro słych. Użyt ku jąc je
mo gą od gry wać co dzien ne sy tu acje,
pod po rząd ko wy wać się pew nym re -
gu łom i tre no wać za cho wa nia pod pa -
trzo ne u in nych.

 Ze sta wy
W przed szkol nych ką ci kach za in -

te re so wań od wie lu lat mo żna spo -
tkać za baw ki przy po mi na ją ce ga bi net
le kar ski, fry zjer sko -ko sme tycz ny czy
cho cia żby pocz tę. Za tem nie bra ku je
ak ce so riów i przy bo rów nie zbęd nych
do ro słym w pra cy w ró żnych za wo -
dach. Z te go wy ni ka, że dzie ci po trze -
bu ją ta kie go bez piecz ne go kon tak tu
ze świa tem do ro słych. Chcą ich na śla -
do wać, ale też oswa ja ją się w za ba -
wach te ma tycz nych z sy tu acja mi
trud ny mi (np. wi zy tą u le ka rza czy
fry zje ra).

 Od twa rza cze CD, kom pu te ry
No wo ści tech nicz ne wkra cza ją ta k-

że w świat dzie ci. Wie le z nich po sia -
da swo je od twa rza cze płyt CD (mo ż-
na na nich słu chać pio se nek, ale ta kże
lu bia nych przez dzie ci au dio bo -
oków). Nie któ re przed szko la ki mo gą
ko rzy stać (pod kon tro lą do ro słych)

z kom pu te rów, uczą się ich ob słu gi,
oglą da ją baj ki, ale ta kże gra ją w pro -
ste gry. Czy mo żna im na to po zwa -
lać? My ślę, że tak. In ter net i te le wi zja
mo gą być tzw. oknem na świat, za ich
po mo cą mo żli we jest roz bu dze nie
dzie cię cych za in te re so wań i po sze rze -
nie wie dzy. Na le ży tyl ko prze strze gać
kil ku pod sta wo wych za sad:
– dziec ku po wi nien to wa rzy szyć do -

ro sły (kon tro lu jąc, co ono oglą da
i czy jest to pro gram war to ścio wy;
po móc dziec ku po ra dzić so bie
z emo cjami);

– war to wy brać grę edu ka cyj ną do -
sto so wa ną do wie ku dziec ka; 

– trze ba usta lić i kon se kwent nie
prze strze gać cza su pra cy z kom pu -
te rem, a ta kże czasu oglą da nia te le -
wi zji; 

– po pra cy war to wyjść na spa cer lub
za jąć się ak ty wi zu ją cą za ba wą;

– trze ba pa mię tać o tym, by kom pu -
ter nie stał się za baw ką do mi nu ją -
cą, ale jed ną z wie lu cie ka wych
mo żli wo ści. 

Czy do ro sły jest po trzeb ny
pod czas dzie cię cej za ba wy? 

Wie lu ro dzi ców opie ku ją cych się
ma ły mi dzieć mi ma rzy o chwi li wy -
tchnie nia lub sta ra się wy go spo da ro -
wać czas na re ali za cję swo ich obo -
wiąz ków. Mo ment, kie dy dzie ci się
ba wią, jest wręcz ide al ny: wia do mo
co dziec ko ro bi i z pew no ścią zaj mie

mu to tro chę cza su.
Rze czy wi ście dzie ci

po win ny po tra fić
ba wić się sa me
(przy naj  mniej

przez pe wien czas),
choć oczy wi ście
znacz nie ła twiej

jest tym, któ re
ma ją ro dzeń -
stwo (czy li sta -
łe go part ne ra
do za ba wy).

Zde cy do wa na
więk szość dzie -
ci sta ra się jed -
nak za wszel ką
ce nę za an ga żo -
wać do ro słe go
do wspól ne go

dzia ła nia. Co cie -

ka we, sa me pro po nu ją za ba wę, ob -
dzie la ją opie ku na ro lą, a na wet wy -
my śla ją kwe stie, któ re ma wy gło sić.
Za tem do cze go po trzeb ny jest ta ki
du ży part ner, sko ro dziec ko ra dzi so -
bie sa mo i do sko na le kreu je rze czy wi -
stość? 

Oka zu je się, że za ba wa z do ro słym
ma wie le za let. Przede wszyst kim
dziec ko jest w po bli żu uko cha ne go
i bli skie go mu czło wie ka. Dzia ła ra -
zem z nim na swo ich za sa dach
i po pro stu spę dza mi ło czas. Ma ło te -
go, mo że się od nie go wie le na uczyć.
Do ro sły prze cież ta kże od gry wa ja -
kieś ro le, funk cjo nu je naj le piej, jak
po tra fi i jest w tym mo men cie wzo -
rem do na śla do wa nia. Co wa żne,
pod czas za ba wy dziec ko od gry wa sy -
tu acje przy kre, trud ne i ta kie, któ re go
prze ro sły. Wcie la się, np. w po stać do -
ro słe go, któ ry był nie mi ły, spra wił
przy krość. Dla opie ku nów te go ty pu
sy tu acje za ba wo we mo gą być pew ne -
go ro dza ju ostrze że niem i sy gna łem
świad czą cym o tym, że dzie je się coś
nie do bre go. 

Do ro sły uczest nik za ba wy po wi -
nien przede wszyst kim usza no wać
dziec ko i je go po my sły. Nie po wi nien
na si łę for so wać swo ich roz wią zań,
gdyż zo stał za pro szo ny do za ba wy
i po wi nien uczest ni czyć w niej ja ko
part ner, przy ja ciel, a nie przy wód ca.
W ten spo sób oka zu je dziec ku sza cu -
nek.

dr An na Mi kler -Chwa stek
Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 

w War sza wie
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