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Nierozerwalni w domu

Czym jest zabawa?
Dlaczego dzieci się bawią? Z jednej strony odpowiedź na to pytanie wydaje się w miarę oczywista 

– zabawa jest przyjemną czynnością, dzieci po prostu lubią się bawić i podejmują się tego, bo chcą 
i mogą. Gdy nad tym się zastanawiamy często przenosimy się wspomnieniami do czasów młodzieńczych 
i przypominamy sobie, że wspólne gry i zabawy, były czymś co uwielbialiśmy i na czym spędzaliśmy zdecy-
dowaną większość naszego wolnego czasu. Jednak, gdy zaczniemy dłużej zastanawiać się nad odpo-
wiedzią okaże się, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę nad tym jaka jest jej rola oraz tak naprawdę 

jaka jest jej definicja. Musimy przede wszystkim zrozumieć, że po pierwsze zabawa 
jest aktywnością, która jest czynnością bezinteresowną i bezproduktywną. 

Oznacza to, że nie jest ona nastawiona na realizowanie jakichkolwiek 
zadań czy osiągnięć. Dla dziecka ważny jest sam proces „bawienia 
się”, a nie wywołany przez niego rezultat. Intencją zabawy nigdy 
więc nie będzie rozwój – jest ona podejmowana w oderwaniu od 
jakichkolwiek korzyści, które przez nią osiągamy. Jest to bardzo 
ważne w aranżowaniu zabaw edukacyjnych – aby dzieci dobrze na 
nie odpowiedziały czynnik „zabawowy” musi być o wiele silniejszy od 
tego „edukacyjnego”. Dzieci będą chciały uczestniczyć w tego rodzaju 
aktywnościach dopóki będą czuły, że przede wszystkim się bawią.

Kolejną bardzo ważną cechą zabawy jest to, że jest to aktywność, 
która podejmowana jest zawsze w sposób spontaniczny. Spontaniczny, 

czyli podejmowany z własnej, nieprzymuszonej woli. Dziecko bawi się wtedy, 
kiedy ma taką ochotę i nigdy nie uda nam się dziecka do tego 

zmusić. Oczywiście możliwe jest, aby kogoś do zabawy zachęcić, 
ale by zabawa spełniła swoją funkcję dziecko musi chcieć podjąć 

tą aktywność.

Ciekawostka: Mimo częstego 
kojarzenia różnego rodzaju zabaw 

z chaosem widać podczas nich 
ogromne skoncentrowanie dziecka 

na tym co robi. Bez względu na 
obraz, który widzimy istnieje pewna 
logika zabawowej sytuacji, której 

dziecko się trzyma.

Część I – teoretyczna  
Rola zabawy w życiu dziecka
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Rola zabawy
Jak już wspominaliśmy podstawowym celem zabawy jest dla dziecka osiągnie przyjemności. Jednak nie 

można zapominać, że mimo tego zabawa jest dla dziecka najważniejszym źródłem nauki. Co warto 
jeszcze raz podkreślić – każdorazowo owa nauka jest efektem uboczny podejmowanej aktywności.

Pojawienie się na świecie dziecka jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla jego opiekunów jak i dla niego 
samego. Zarówno rodzice jak i nowy członek rodziny starają się przygotować do zmian, które nastąpią po 
porodzie. Co warto zaznaczyć pomimo obustronnych przygotowań, to co nastąpi zawsze jest zaskoczeniem 
zarówno dla dorosłych jak i dla dziecka. Noworodek w momencie porodu zmienia swoje bezpieczne śro-
dowisko, na miejsce, którego nie zna, na takie, w którym istnieje wiele nowych i niezidentyfikowanych dotąd 
bodźców. Podczas pierwszego okresu skupiony jest nabyciu podstawowych funkcji motorycznych 
oraz umiejętności pozwalających na percepcję świata zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
Pierwszą rolą zabawy, będzie więc zawsze poznawanie otoczenia. Dzięki spontanicznej aktywności 
zabawowej dziecko może poznać świat oraz w odpowiedni sposób się do niego zaadaptować.

W życiu niemowląt zabawa wyraża się głównie poprzez oglądanie, lizanie oraz dotykanie przedmio-
tów, które są w ich zasięgu. Etap ten sprawia, dziecko może poznać przedmioty oraz ich własności. Dzięki 
różnorodnym czynnościom niemowlęta poznają otaczające je rzeczy, to jak wyglądają, jakie mają kolory 
oraz kształty, jak pachną i smakują. Jest to pierwszy krok do nabycia umiejętności korzystania z otaczających 
je rzeczy. Z czasem zabawy dziecięce przybierają coraz bardziej rozmaite formy spełniając kolejne role 
w rozwoju małego dziecka. 

Gdy dzieci nauczą się w jaki sposób można wykorzystać przedmioty z ich zasięgu, płynnie rozpoczynają 
etap, w którym – nadal dzięki zabawie – poznają związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie podczas 
zrzucania kilkadziesiąt razy tej samej zabawki na ziemi maluch odbywa swoją pierwszą lekcję 
o grawitacji. Zaczyna też rozumieć, że pewne działania zawsze przyniosą odpowiedni, ten sam skutek. 
Kolejnym kamieniem milowym zabawy jest osiąganie dzięki niej coraz większej sprawności fizycznej oraz 
intelektualnej. Bawienie się zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, która niejako napędza do zabawy oraz 
pozwala osiągnąć coraz większe (niecelowo oczywiście!) efekty podejmowanych działań. To co dziecko 
robi podczas zabawy ma także swoją wyjątkową wartość socjalizacyjną. Dzieci poprzez wspólną zabawę 
poznają, jak zachowywać się i żyć z innymi ludźmi oraz w jaki sposób wyrażać swoje uczucia. Co bardzo 
ważne to właśnie podczas bawienia się dzieci budują poczucie własnej wartości oraz odwagę, 
która pozwala im w podejmowaniu nowych wyzwań. Wszystkie te rzeczy rozwijają się w sposób niein-
tencjonalny, pozbawiony ukierunkowania na konkretny rezultat. 

Wspólna zabawa
Jest ona niezbędna zarówno dla maluchów, pomagając im w prawidłowym rozwoju jak i dla 

rodziców, którzy dzięki niej mogą nie tylko lepiej poznać swoje dziecko, ale i spędzić czas w przy-
jemny i relaksujący sposób. To między innymi właśnie podczas wspólnych aktywności między dzieckiem, 
a opiekunem buduje się niezwykła więź, która pozwala na wzajemne dopasowanie się do wzajemnych 
potrzeb. W jaki sposób możemy bawić się z dzieckiem? Istnieje wiele książek oraz opracowań, które mogą 
być źródłem pomysłów na podejmowanie ciekawych aktywności z niemowlętami. Wiele propozycji umie-
ściliśmy również w drugiej części poradnika. Jednak – jak zapewne niedługo zrozumiecie – przy planowaniu 
zabawy pomoce może być także poznanie różnorodnych form zabawy, które możemy wyróżnić na poszcze-
gólnych etapach rozwoju.

Cytat: „Zabawa pozwala dziecku poznawać świat czterema 
podstawowymi metodami: poprzez naśladowanie, eksplorowanie, 

próbowanie i konstruowanie”
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Pierwsze miesiące
Podczas pierwszych miesięcy życia aktywność dziecka wynika głównie z wrodzonych odruchów, które 

pozwalają na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Odruchy te pomocne są także w budowaniu, utrzymy-
waniu oraz wzmacnianiu kontaktu z opiekunem. W tym pierwszym okresie nawiązanie więzi stoi przede 
wszystkim po stronie opiekuna, jednak bardzo szybko dziecko rozpoczyna proces uwodzenia, 
w którym stara się zjednać sobie opiekuna. Początkowy czas życia dziecka jest okresem bardzo dyna-
micznym. Od noworodka, który większość doby spędza na śnie w niespełna 4 miesiące dziecko staje się 
osobą, która w sposób w pełni świadomy potrafi bawić się grzechotką.

1 rok życia
Jest to okres niezwykle szybkiego rozwoju możliwości fizycznych. Niemowlę w ciągu pierwszych kilkuna-

stu miesięcy życia z maluszka, który nie jest w stanie w jakimkolwiek stopniu się przemieścić staje 
się dzieckiem, które stawia swoje pierwsze kroki. Pod koniec tego okresu dzieci, dzięki wcześniejszym 
próbom, obserwacji oraz zabawom z dorosłymi, zaczynają używać dostępnych przedmiotów zgodnie z ich 
funkcją. Potrafią już turlać piłkę, wkładać klocki do pojemnika, sortować, czy układać przedmioty jeden na 
drugim. Pierwszy rok życia jest okresem, w którym dziecko nie odróżnia jeszcze sytuacji rzeczywistej od sytuacji 
zabawy – każdy moment jest dla dziecka okazją do bawienia się. Przeważającą formą w tym okresie są 
zabawy manipulacyjne, czyli takie, w których maluchy poddają przedmioty różnorodnym oddziaływaniom. 
Początkowo z każdą rzeczą wykonują szereg takich samych czynności. W kolejnym okresie życie przedmioty 
zaczynają być używane w sposób adekwatny, zgodny z funkcją przedmiotu.

2 rok życia
W drugim roku życia dziecko dalej pracuje nad umiejętnościami związanymi z przemieszczaniem 

się – zaczyna chodzić, uczy się biegać oraz skakać. Dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia 
niezwykle atrakcyjne staje się wspinanie, turlanie oraz upadanie. Widoczna jest coraz lepsza manipulacja 
przedmiotami, która skłania do pierwszych prób związanych z rysowaniem, układaniem puzzli, lepieniem 
z plasteliny czy posługiwaniem się sztućcami. Duża część aktywności skupia się na naśladowaniu dorosłych. 
Oprócz naśladowania oraz manipulacji przedmiotami dzieci rozpoczynają zabawy konstrukcyjne. Uwielbiają 
używać przedmiotów do budowania rozmaitych konstrukcji. Do tej formy aktywności nie używają jedynie kloc-
ków, ale wszystkiego co znajdą w swoim zasięgu – budowle powstają więc z puszek, misiów czy książeczek. 
Opisywany okres jest też momentem, w którym dzieci powoli zaczynają bawić się „na niby”. Początkowo jest 
to udawanie prostych czynności życia codziennego. Może to być picie z pustego kubeczka czy rozma-
wianie przez zabawkowy telefon.

3 rok życia
W tym okresie zabawy dziecięce stają się coraz bardziej złożone. Wiele podejmowanych aktywności 

jest bardziej skomplikowaną funkcją zabaw występujących w poprzednim okresie. Budowle stają się trójwy-
miarowe, a rysunki coraz bardziej świadczące o zamiarze narysowania konkretnej rzeczy. Od tego momentu 
życia maluchy zaczynają aktywnie uczestniczyć w zabawie z rówieśnikami. Nie jest to już tylko zabawa „obok 
siebie” oparta na naśladowaniu. Aktywności zaczynają być ukierunkowane na wspólny cel. Wcześniejsza 
prosta zabawa „na niby” zaczyna mieć całe ciągi udawanych czynności np. opiekowanie się lalką zawiera 
karmienie, kąpiel oraz wożenie w wózeczku. Dziecko do takiej zabawy włącza nie tylko zabawki, ale rów-
nież innych ludzi. Co bardzo ważne historie nie są jedynie zaczerpnięte z obserwacji życia codziennego, 
ale mogą być zaczerpnięte z wyobraźni dziecka. Dzieci w połowie trzeciego roku życia najchętniej 
bawią się w zabawy tematyczne, podczas których odgrywają role w różnego rodzaju wymyślonych 
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sytuacjach. Mogą bawić się „w dom”, „w lekarza”, „w przedszkole”. W takiej zabawie może uczestniczyć 
para lub cała grupa dzieci.

4 rok życia
Od czwartego roku życia dzieci stają się prawdziwymi specjalistami bawienia się. Dzięki nabyciu coraz 

lepszej sprawności motorycznej, ograniczenia wcześniej wynikające np. z wciąż nabywanej jeszcze koordyna-
cji przestają mieć znaczenie. 4 latkowie chętnie podejmują zabawy ruchowe, które zaspokajając naturalną 
potrzebę ruchu pozwalają im przygotować się do społecznego współdziałania. Oprócz zabaw rucho-
wych najchętniej podejmowane są zabawy twórcze, które są źródłem intensywnie rozwijającej 
się kreatywności dziecka oraz pozwalają na rozbudzenie wyobraźni i myślenia metaforycznego. 

Małe podsumowanie
Chociaż zabawa nie jest aktywnością nastawioną na osiąganie konkretnych celów, jest ona najważ-

niejszym źródłem nauki dla dziecka. Spełnia ona kluczową rolę w rozwoju każdego malucha. Może być 
także źródłem ogromnej radości dla całego systemu rodzinnego. Dobrze jest dopasować podejmowane 
aktywności do etapu, na którym znajduje się dziecko. Jeśli jednak jakaś forma zabawy nie jest przez nie 
podejmowana dobrym rozwiązaniem byłoby pokazanie jej swojemu maluchowi. Stymulowanie określonych 
obszarów może pomóc dziecku w harmonijnym rozwoju.
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Zabawy manipulacyjne
Przeważającą formą w pierwszych dwóch latach życia są zabawy manipulacyjne. Polegają 

one na poruszaniu przedmiotami będącymi w zasięgu dziecka. Maluchy wkładają zabawki do buzi, 
potrząsają nimi, zrzucają na podłogę, przesuwają po powierzchni stołu, otwierają, zamykają itd. Początkowo 
– w pierwszym roku życia – z każdym przedmiotem robią to samo, wykonując wszystkie możliwe dla siebie 
czynności. W drugim roku życia rozpoczynają manipulację w sposób adekwatny do funkcji przedmiotu i jego 
właściwości

1. Sortowanie 
Bardzo uniwersalna zabawa, którą można dostosować do wieku i zainteresowań dziecka. Z najmłodszymi 
dziećmi warto zacząć od sortowania na podstawie kontrastujących ze sobą kolorów. Weź kolorowe, 
plastikowe piłki lub klocki (lub cokolwiek innego co nie zmieści się dziecku do buzi :) i postaw kolorowe 
pudełka (chociażby po butach) lub kartony oznaczone kolorami w jakich są piłki i zachęć dziecko do 
sortowania pokazując mu tę czynność samemu. Wraz z rozwojem dziecka możemy zabawę modyfikować 
i dostosowywać. Dla dzieci w wieku przedszkolnym możemy przygotować sortowanie np. pod względem 

kształtu. Przygotuj pudełka/ kartony i oznacz je 
kształtami, następnie pozwól dziecku posorto-
wać jego zabawki – kwadratowe klocki, okrą-
głe piłki, prostokątna ciężarówka itd. Z zabaw-
kami, które macie w domu świetnie sprawdzi się 
również sortowanie pod względem wielkości – 
układajcie razem zabawki od najmniejszej do 
największej. Sortowanie to fantastyczne aktyw-
ności do rozwijania u maluszków motoryki małej 
poprzez ćwiczenie chwytania i przenoszenia 
przedmiotów, a u przedszkolaków rozwijanie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej.

2. Pudełko skarbów
Pudełko skarbów to zabawa, którą bardzo 
szybko przygotujecie dla swojego dziecka nie 
wychodząc z domu. Jedyne czego potrzebu-
jecie to pudełko, skrzynka lub karton, które wy-
pełnicie surowym makaronem, kaszą lub ryżem. 
W makaronie ukryjcie zabawki, figurki lub karty 

Część II – praktyczna  
Pomysły na zabawy w domu
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z obrazkami. Dziecko przy pomocy rąk lub pędzelka ma za zadanie odnaleźć wszystkie „skarby” ukryte 
w jego pudełku. Zabawa jest bardzo prosta, ale mimo to dzieci potrafią się w nią bardzo zaangażować! 
Dzięki pudełku skarbów dziecko ćwiczy koncentrację oraz pracę ręki, co jest świetnym przygotowaniem 
do późniejszej nauki pisania.

3. Domowa kręgielnia 
Zamieńcie swój dom w kręgielnie i przekonajcie się ile przy tym śmiechu i zabawy! To bardzo proste! Jest 
to kolejna zabawa, która możemy dostosować do wieku i możliwości dziecka. Potrzebne Wam będą 
jedynie – piłka i kilka pustych butelek. Przy zabawie z najmniejszymi dziećmi wystarczy, że ustawicie butelki 
i poturlacie piłkę w ich stronę. Dźwięk upadających butelek z całą pewnością będzie bardzo ciekawy 
dla Waszego malucha, a turlanie piłki po podłodze do konkretnego celu rozwija koordynację wzro-
kowo-ruchową i sprawność rączek. Nieco starszym dzieciom trzeba podnieść nieco poprzeczkę. Na 
butelkach narysuj lub przyklej obrazki z kształtami, zwierzętami, cyframi lub z czymkolwiek zechcesz i poproś 
dziecko o zbicie przy pomocy piłki, tylko jednej, konkretnej butelki. W ten sposób wykorzystujemy zabawę 
do ćwiczeń edukacyjnych i utrwalania z dziećmi nowej dla nich wiedzy. 

4. Eksperymenty w wodzie 
Możesz przeprowadzać ciekawe eksperymenty podczas kąpieli w wannie lub przygotować małą wa-
nienkę na tę okoliczność, ale wystarczy też wiadro z wodą. Do tej zabawy w wodzie będą potrzebne 
przeróżne przedmioty, takie jak: klocki, duże korki, piłki z gąbki, przykrywki plastikowe i gąbki. Połóż wszystkie 
wcześniej przygotowane przedmioty w zasięgu ręki dziecka i zachęć do sprawdzania, które przedmioty 
toną, a które pływają. Rozmawiaj z dzieckiem o tym doświadczeniu i pytaj, które przedmioty są lekkie, 
a które ciężkie. Na pewno będziecie świetnie się bawić! 



8

Nierozerwalni w domu

5. Domowa ciastolina
Znacie to? Wasze dziecko chce pobawić się ciastoliną i odkrywa, że pudełeczko było niedomknięte 
i ciastolina wyschła? Teraz to już nie problem! Dzięki temu przepisowi z łatwością przygotujecie ciastolinę 
w swoim domu! Dodajcie barwniki spożywcze i stwórzcie cudowne kolorowe masy, którymi Wasze dziecko 
będzie się mogło bawić i bawić!

Przepis:
• 2 szklanki mąki

• 1 szklanka soli

• 2 szklanki ciepłej wody

• 2 łyżki oleju

• 1 łyżeczka kwasku cytrynowego (może być sok ze świeżej cytryny)

• Aromat do ciasta (wanilinowy)
Barwniki spożywcze (opcjonalnie)
Sypkie składniki dodaj do garnka i wymieszaj. Dodaj olejek, cytrynę, 1 szklankę ciepłej wody i drugą 
z rozpuszczonym w niej barwnikiem. Bardzo dokładnie wymieszaj (można użyć blendera). Gotuj na małym 
ogniu do uzyskania plastycznej masy. Następnie z odrobiną mąki wyrób jak ciasto. Jeśli masa będzie zbyt 
krucha, dodaj odrobinę oleju. 

Zabawy konstrukcyjne

Polegają na używaniu przedmiotów do budowania i konstruowania innych rzeczy np. budowa-
nie wieży z klocków bądź innych przedmiotów, składanie ubranek, lepienie z plasteliny.

1. Piasek kinetyczny 
Tęsknicie za zabawą na placu zabaw? Nie ma problemu! Nie wychodząc z kuchni możecie przygotować 
piasek kinetyczny ze swoimi dziećmi. Piasek kinetyczny jest wilgotny dzięki czemu nie rozsypuje się tak jak 
zwykły piasek, świetnie klei w rączkach dziecka i pozwala na długą i kreatywną zabawę w domu! 
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Aby przygotować taki piasek w swo-
jej kuchni, potrzebujesz tylko:
• mąkę kukurydzianą 

• olej spożywczy 

• barwnik spożywczy (opcjonalnie)
Do mąki dodaj olej i stopniowo mieszaj 

do uzyskania lepkiej konsystencji. Zabawa 
gotowa!

2. Pingpongowy tunel 
Czas za zbudowanie długiego tunelu. 
Będziesz potrzebować puste papierowe 
tuby po foliach kuchennych lub ręcznikach 
papierowych. Przywiążcie wspólnie z dziec-
kiem do poręczy lub płotu przygotowane 
wcześniej papierowe tuby, tak aby piłka 
mogła przez wszystkie przelecieć. Zadaniem 
dziecka jest włożyć piłeczkę od góry i ob-
serwować, jak wylatuje dołem. Tunel można 

też ozdobić kolorowymi kartkami, bibułkami lub pomalować farbami na różne kolory. Stwórzcie tunel tak 
długi jak możecie i liczcie czas, który pokonuje w nim piłeczka. Dobrej zabawy!

3. Konstrukcje z makaronu
Makaron, który zazwyczaj pojawia się na Waszych talerzach, teraz możecie wykorzystać do tworzenia 
z dziećmi nowych konstrukcji. Potrzebujecie w tym celu kleju na gorąco i będziecie mogli tworzyć z makaro-
nu absolutnie wszystko! Wykorzystajcie różne typy makaronu i łącząc je ze sobą, twórzcie nowe konstrukcje. 
Kiedy klej zastygnie, makaronowe konstrukcje będą bardzo trwałe i będziecie mogli używać ich później 
do innych zabaw. Dzięki takiej formie aktywności, możecie rozwijać wyobraźnię swojego dziecka, ponie-
waż możliwości tworzenia konstrukcji z makaronu są nieograniczone! Jeśli nie macie kleju na gorąco, nadal 
możecie wykorzystać makaron do konstruowania na przykład pięknej biżuterii, nawlekając makaron na nitki.
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4. Budowanie bazy

Konstruowanie bazy z kartonów, poduszek i prześcieradeł może okazać się wspaniałą zabawą nie tylko 
dla dzieci, ale i dla rodziców. Stwórzcie ze swoimi dziećmi bazę z tego co macie w domu – używajcie 
mebli, materiałów, ubrań czy innych przedmiotów codziennego użytku. Po wykonaniu konstrukcji możecie 
wykorzystać ją jako idealną kryjówkę, miejsce do czytania książek (z małą lampką lub latarką, jeśli stwo-
rzone ściany są szczelne) czy dodatkową przestrzeń do samodzielnej zabawy dziecka. 

5. Wazonik na kwiaty
Stworzenie z dzieckiem wazonika na kwiaty to bardzo prosty sposób na stworzenie wspólnie czegoś 
pięknego. Potrzebujecie pustego słoika, plasteliny i elementów dekoracyjnych, które akurat macie w domu 
– plastikowe koraliki, guziki itd. Słoik wklejcie kawałkami plasteliny i do niej poprzyczepiajcie Wasze dodatki 
i stwórzcie razem piękny wazon na kwiaty. 

Zabawy symboliczne
Forma zabawy podejmowana od drugiego roku życia. Jest to tzw zabawa „na niby” czyli „uda-

wanie”. Początkowo dziecko udaje proste czynności życia codziennego np. picie z pustej filiżanki, goto-
wanie zupy, rozmawianie przez zabawkowy telefon. Później rozpoczyna się bawić „na niby” samochodzikami 
lub lalkami. Z czasem dziecko zaczyna bawić się „na niby” w sposób bardziej złożony. Wykonuje całe ciągi 
udawanych czynności np. opiekowanie się lalką poprzez naśladowanie rytuału kładzenia się spać – kar-
mienie, kąpiel i układanie do łóżeczka. Zabawy z czasem stają się coraz bardziej złożone. Dziecko włącza 
w nie zabawki i innych ludzi (zarówno rówieśników jak i dorosłych) tworząc całe historie zaczerpnięte z życia 
lub fantazji.

Tutaj nie podajmy jednego scenariusza – bo są ich tysiące. Wystarczy zachęcić dziecko do udawania 
jednej czynności lub całej sekwencji składającej się na zabawę. Możemy gotować z zakrętek od butelek, 
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pójść z misiem na popołudniową herbatkę czy zrobić wyścigi niewidzialnymi samochodami. Wystarczy zasta-
nowić się czym interesuje się nasze dziecko i gotowe :) 

Zabawy tematyczne
Od trzeciego roku życia dzieci wybierają głównie zabawy tematyczne. Odgrywają role, stwa-

rzają wymyśloną sytuację, bawią się „w dom”, „w lekarza”, „w szkołę”. Zabawy dotyczą pary lub grupy dzieci, 
bawiący potrafią tworzyć także wyimaginowanych towarzyszy zabawy.

Wcielanie się w różne sytuacje i postacie pełni ważną rolę w rozwoju dziecka. Wpływa na pozytywnie 
na kształtowanie się w nim umiejętności społecznych. Inscenizowanie ról dorosłych i odgrywanie scenek 
rozwija kreatywność i wyobraźnię dziecka. Taka zabawa pomaga również zmniejszyć stres i oswoić dziecko 
z codziennymi sytuacjami. 

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że już w wieku przedszkolnym u młodego człowieka kształtują 
się podstawy samoświadomości własnych zainteresowań, upodobań i umiejętności. Ważną rolę w tym wieku 
odgrywa inspirowanie dzieci przez ich rodziców do poznawania samego siebie i stworzenie możliwości 
poznawania nowych sytuacji i zajęć. Już na tym etapie można zaobserwować u dziecka jego preferencje, 
kompetencje czy talent, który właśnie się przebudza. Zabaw tematyczne, które wybiera dziecko mogą być 
wskazówką do tego, w czym dziecko czuje się pewne oraz co sprawia mu przyjemność. A zadaniem rodzi-
ców czy wychowawców powinno być pozytywne wzmacnianie zainteresowań i umiejętności, które dziecko 
przejawia. Może kiedyś w przyszłości dziecko lubiące bawić się w lekarza, właśnie nim zostanie. Warto mieć 
oczy szeroko otwarte i być czujnym, ponieważ zabawa tematyczna to nie tylko aktywność rozrywkowa, ale 
także proces kształtowania się zainteresowań u dziecka. 

1. Sklep
Fantastyczna zabawa dla dzie-
ci, którą można dopasować do 
każdego wieku. Jeśli posiadasz 
w swoich zasobach zabawko-
wych kasę fiskalną i pieniądze 
(mogą być z jakiejś gry plan-
szowej) to masz wszystko, co 
jest potrzebne do rozpoczęcia 
odgrywania scenki ze sklepu. 
Przedmiotami do sprzedaży 
może być absolutnie wszyst-
ko, co posiadasz w domu, np. 
książki, pudełeczka, gazety. Je-
śli nie masz zabawkowej kasy 
fiskalnej w domu to nic straco-
nego, ponieważ razem z dziec-
kiem możesz puścić wodze fan-
tazji i wyobrazić sobie, że pilot 
bądź stary telefon komórkowy bę-
dzie służył do nabijania ceny. Możesz również używać kalkulatora, który ma cyfry podobnie jak wcześniej 
wspomniana kasa fiskalna. 
Przy okazji tej zabawy można uczyć dziecko liczenia bądź rozwiązywania pierwszych zagadek mate-
matycznych z dodawania i odejmowania. Zabawa w sklep to nie tylko wcielanie się w rolę sprzedawcę 
i kupującego, ale także konieczność liczenia przedmiotów, a także wydawania reszty. 
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2. Rodzinne gotowanie 
Gotowanie to codzienność każdego z nas. Teraz 
kiedy spędzasz dużo czasu w domu masz możli-
wość wspólnego przygotowania posiłków. Warto 
zaangażować dziecko w rodzinne gotowanie. 
W tym samym czasie, kiedy przygotowujesz obiad 
dla całej rodziny możesz włączyć w ten proces 
także swoje dziecko dając mu do wykonania 
proste i bezpieczne zadania. Natomiast jeśli nie 
chcesz jeszcze zaangażować dziecka w prawdzi-
we gotowanie to możesz zapewnić mu przestrzeń 
do zabawy w gotowanie przy użyciu garnków 
i produktów imitujących artykuły spożywcze (owo-
ce, warzywa). W przypadku najmłodszych dzieci 
do zabawy w gotowanie tak naprawdę wystarczy 
tylko garnuszek i łyżka. 
Podczas tej zabawy dziecko może nauczyć się 
nazw owoców, warzyw, różnego rodzaju artyku-
łów spożywczych używanych na co dzień w kuch-
ni oraz sprzętów i rzeczy do gotowania. Starsze 
dzieci mogą też wykazywać chęć uczenia się 
gotowania, więc warto być na to otwartym i dać 
im możliwość wspólnego przyrządzania posiłków. 
Może właśnie Twoje dziecko zostanie w przyszłości 
wybitnym kucharzem. 

3. Idziemy do lekarza
Chodzenie do lekarza to sytuacja, która zdarza się 
w codziennym życiu. Jeśli dziecko wykazuje chęć za-
bawy w lekarza to warto podjąć to wyzwanie. Mo-
żesz zaproponować dziecku bandażowanie misiowi 
łapki lub zrobienie chłodnych okłady lalce, która ma 
gorączkę. Dzięki temu dziecko może dowiedzieć się, 
w jaki sposób pomóc chorym zabawkom. Natomiast 
w zabawie z dorosłym dziecko może odgrywać rolę 
lekarza bądź pacjenta. To dobra okazja do rozmo-
wy z dzieckiem na tematy związane z zawodem leka-
rza bądź pielęgniarki, a także może pomóc oswajać 
lęk przed nieznanym, czyli wizytą w gabinecie lekarza 
czy dentysty. 

4. U weterynarza
Jest to bardzo podobna zabawa do tej opisanej 
powyżej z tą różnica, że zamiast lekarzami, stajemy 
się weterynarzami, którzy pomagają zwierzętom – 
pluszakom w ich codziennym życiu. Jest to wspaniała 
okazji do lekcji na temat zwierząt oraz przekazania 
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informacji gdzie możemy spotkać określone gatunki, co jedzą poszczególne osobniki oraz co możemy 
otrzymać z konkretnych hodowli (np. jajka, mleko, wełnę). Zaopiekujcie się pluszakami albo narysujcie różne 
zwierzątka i dajcie im odpowiedni pokarm. Porozmawiajcie jakich warunków potrzebują do prawidłowego 
rozwoju oraz jak powinno się je traktować :) 

5. Jestem super bohaterem 
Zabawkowy kotek na szafie symbolizującej drzewo? Zepsuty most zwodzony zrobiony z przewróconego 
krzesła? A może księżniczka-lalka zamknięta w skrzyni potrzebuje natychmiastowej pomocy? Co ratujecie 
jest naprawdę dowolne. Chodzi o to, aby dziecko wczuło się w sytuacje i tak jak jego książkowi bohaterzy 
samo rozpoczęło ratowanie swojego domowego miasta. Takie zabawy zarówno dają olbrzymią ilość 
radości jak i pomagają w wytworzeniu się pozytywnych postaw społecznych.

Podsumowanie
Pamiętaj, że każdą z podanych powyżej zabaw możesz w dowolny sposób modyfikować oraz dosto-

sowywać do swoich potrzeb. Jeśli nie masz, któregoś składnika lub przedmiotu to możesz zastąpić go innym. 
Szczególnie w przypadku zabaw w udawanie lub „na niby” dla starszych dzieci możliwe jest udawanie, 
że jakiś przedmiot udaje jakiś inny. Jest to dodatkowa atrakcja i sposób na kreatywną modyfikację naszych 
propozycji.  

Gdy będziesz wybierać zabawy wraz z dzieckiem pamiętajcie o jednym – udana zabawa to taka, która 
także przyniesie radość. Wybierając aktywności kierujcie się tym, aby wszyscy na nich skorzystali. Czekamy 
na Wasze zdjęcia oraz informacje, które zabawy najbardziej polubiliście. 

Bądźmy w kontakcie!



Rodzina tworzy trwałą wspólnotę  
kochających się wzajemnie osób,  

które wspólnie podnoszą trudy dnia codziennego.  
Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebny jest dom, 
w którym dziecko odnajdzie siebie oraz nauczy się żyć.

CELE KAMPANII

SIŁA WIĘZI RODZINNYCH
Pokazanie, że więzi rodzinne oraz relacje między dziećmi i rodzicami są kluczowe dla prawidłowego rozwoju 

i funkcjonowania dzieci. Rodzina powinna tworzyć trwałą wspólnotę  
kochających się wzajemnie osób, które wspólnie ponoszą trudy dnia codziennego.

SPOŁECZNOŚĆ NIEROZERWALNYCH
Stworzenie społeczności Nierozerwalnych, którzy swoim życiem  

będą promować wartości kochającej się rodziny.

POZYTYWNY PRZEKAZ
Dotarcie do rodzin w całej Polsce z przekazem edukacyjnym o budowaniu więzi w rodzinie.

ŻYCIE Z PASJĄ
Jeśli nasze rodziny będą środowiskiem pozytywnego wzrostu,  
to cała nasza codzienność będzie pełna pasji i radości.

Więzi rodzinne oraz relacje między dziećmi i rodzicami są znaczące dla prawidłowego rozwoju 
i funkcjonowania dzieci. Rodzina jest odpowiedzialna za kształtowanie osobowości dziecka,  

a także wspiera rozwój aktywności, cech, zachowań, wartości oraz norm społecznych.  
Trwałe więzi tworzone i umacniane są poprzez bycie razem i rozmowę. 

Zapraszamy do udziału w kampanii  
w naszych mediach społecznościowych:

Facebook: Nierozerwalni („rodzinanierozerwalnych”)

Instagram: @nierozerwalni

Youtube: Nierozerwalni

oraz na naszą stronę internetową www.nierozerwalni.org 
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