Zabawki stymulujące rozwój dziecka
___________________________________________________

Na polskim rynku nie możemy narzekać na brak zabawek. Naszemu dziecku
dostarczamy

coraz

to

nowe

modele,

wzory.

Czasem

dziwimy

się,

że zainteresowanie danym przedmiotem jest chwilowe lub praktycznie żadne.
Dziecko potrzebuje mniej zabawek niż mogłoby nam się wydawać. Nie liczy się
ilość, lecz jakość. Zabawki należy starannie wybierać – najlepiej tak, żeby się
uzupełniały. Dzięki temu dziecko będzie się nimi cieszyło przez długi czas.
Właściwie wybrane zabawki przygotowują do późniejszej nauki w szkole
i pozwalają zebrać doświadczenia niezbędne w dalszym życiu. Podczas zabawy
dziecko ćwiczy cierpliwość, spostrzegawczość, kompetencje społeczne i nabywa
podstawowej wiedzy technicznej.
Każde dziecko ma swoje indywidualne upodobania, dlatego Drodzy Rodzice
starajcie się je dokładnie obserwować. Przyglądając się dziecku podczas zabawy,
można dowiedzieć się, co w danej chwili je najbardziej interesuje. Pamiętajmy,
że rodzaj zabawek musi być dostosowany do wieku dziecka.

Przykłady zabawek, które mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka

 Od 6. miesiąca życia
Maskotki – zabawa maskotkami rozwija zmysły, fantazję, mowę i szkoli
kompetencje

społeczne.

Maskotki

stanowią

doskonały

wstęp

do

zabawy

polegającej na wcielaniu się w różne role.
Piłka – dzieci są zafascynowane tym okrągłym przedmiotem, który ucieka od nich
lub nagle zaczyna się turlać w ich kierunku. Z czasem same chcą go wprawić
w ruch. Zabawy z piłką ćwiczą spostrzegawczość, koncentrację, refleks
i umiejętności motoryczne.

 Od 1. roku życia
Bąk – dziecko jest bardzo zainteresowane tym dziwnym przedmiotem, który
kręci się kółko i robi przy tym dziwny hałas. Dość szybko odkrywa, że wystarczy
go dotknąć, aby się zatrzymał.
Duże klocki – najciekawsze są klocki z różnych materiałów i o różnych kształtach.
Podczas takiej zabawy dzieci ćwiczą umiejętność koncentracji, ruchy precyzyjne,
kreatywność, myślenie i umiejętność planowania.
Zabawki

na

kółkach

do

ciągnięcia

(kaczuszki, mały piesek,

drewniany

samochodzik ) – dziecko jest dumne z tego, że potrafi już chodzić, a na dodatek
sprawić, że zabawki za nim podążają, są mu posłuszne.

 Od 2. roku życia
Zabawki do jeżdżenia – drewniane ciężarówki, plastikowe traktory, zabawki
będące na tyle duże, żeby dziecko mogło na nim usiąść i jeździć. Zabawki te
rozwijają umiejętności motoryczne i ćwiczą równowagę.
Zabawkowe samochodziki – powinny być stabilne i mieć prostą konstrukcję.
Doskonale nadają się do „ jeżdżenia” po pokoju. Znakomicie uzupełniają zabawę
wieloma innymi zabawkami.
Małe figurki – podczas zabawy figurkami z tworzywa sztucznego dzieci
powtarzają sytuacje z życia codziennego, opowieści, których bohaterami są
rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Dzieci ćwiczą w ten sposób koncentrację,
mowę, kreatywność oraz kompetencje społeczne.
Zabawkowe zwierzęta

z drewna, plastiku – przydają się dziecku do zabawy

w teatrzyk albo do odgrywania różnych ról.

 Od 3. roku życia
Lalka z długimi włosami, którą można czesać i ubierać w różne ubranka, to także
dobra „koleżanka”, z którą można dzielić swoje tajemnice - niezbędna do zabawy
polegającej na wcielaniu się w role.
Łóżko i wózek dla lalek – to także dodatek dla małych „matek”, dzięki którym
mogą poczuć się jak prawdziwy rodzic.
Taczki lub mały samochodzik z drabiną – małe dzieci chętnie przenoszą swoje
zabawki z miejsca w miejsce. Załadować i rozładować – ciekawa zabawa dla
większości maluchów. Uczy kreatywności, rozwija wyobraźnie i motywuje dziecko
do wytrwałości.
Grube kredki świecowe – kredki świecowe są idealne dla początkujących
artystów, są kolorowe i dobrze leżą w małej dłoni. Przygotowują rączkę
do

precyzyjnych

ruchów,

które

już

za

pewien

czas

będą

niezbędne

w szkole.
Farbki

dla

dzieci

–

dzieci

bardzo

chętnie

smarują

i

„babrają

się”

w różnych substancjach. Za pomocą farbek do malowania palcami dzieci mogą
tworzyć wielkie dzieła na dużych kartonach. Rozwijają wyobraźnie oraz
sprawność manualną rączek.
Huśtawka

ogrodowa lub do powieszenia w drzwiach – małe dzieci ciągle chcą

być w ruchu. Rozwój ruchowy sprzyja w dużej mierze rozwojowi mowy.
Skrzynka z narzędziami – mali majsterkowicze potrzebują małych narzędzi
z drewna lub plastiku ( młotka, śrubokrętu ). Podczas majsterkowania ćwiczą
zręczności, uczą się cierpliwości.

 Od 4. roku życia
Kredki

i

flamastry

–

wraz

z

rozwojem

wyobraźni

wzrasta

potrzeba

przedstawiania swoich pomysłów. Silnie rozwija się kreatywność dziecka,
potrzebne są mu materiały, żeby mogło to wyrazić.
Puzzle - dziecko uczy się cierpliwości i wytrwałości w działaniu.
Domek dla lalek- dziewczynki lubią zarówno małe jaki duże lalki. Do zabawy
z lalkami potrzebują domku, który mogą wykorzystać w zabawie polegającej
na wcielaniu się w różne role.

 Od 5. roku życia
Sklepik – kolorowa lada sklepowa z półkami zapełnionymi miniaturowymi
produktami to marzenie większości dzieci. Podczas zabawy w sprzedawanie
i kupowanie dzieci liczą, ważą i mierzą. Jest to okazja do lepszego zapoznania się
z liczbami.
Pacynki – rozwijają wyobraźnie, umiejętność mowy oraz ćwiczą zachowania
społeczne.
Skakanka – dzieci, które lubią ruch, dużo skaczą. Dzięki skakance mogą rozwijać
umiejętności motoryczne i wymyślać nowe zabawy.
Latawiec – puszczanie latawca wymaga umiejętności i zręczności. Pięcioletnie
dziecko może jeszcze potrzebować pomocy osoby dorosłej.
Hulajnoga – świetnie nadaje się do ćwiczenia umiejętności motorycznych.

Oczywiście nie można zapomnieć o KSIĄŻACH, które od samego początku
powinny towarzyszyć dziecku. Wspierają one rozwój mowy, kreatywność oraz
kompetencje społeczne.
____________________________________________________________
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