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Żyjemy w czasach, w których dzieci mają bardzo szeroki
dostęp do zabawek, ale niestety coraz częściej brakuje im czasu, by się bawić. Inwestujemy w dzieci, w ich
rozwój, zapisując je na różnego rodzaju zajęcia – tańce,
sport, języki itp., co daje im wiele cennych rozwojowo
doświadczeń, ale jednocześnie pozbawia się je często tak
cennego wolnego czasu, w którym mogłyby się po prostu
pobawić – zgodnie z własnym pomysłem, według własnego planu, tak jak chcą i lubią. Jeśli dodamy także ograniczanie czasu na zabawę w przedszkolach, w których coraz
więcej czasu zajmuje realizacja podstawy programowej,
a dodatkowo w wielu instytucjach oferowany jest szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, na które rodzice chętnie
zapisują swoje dzieci, nie zawsze zdając sobie sprawę
z tego, że dzieje się to kosztem czasu, w którym dzieci
mogą pobawić się swobodnie z rówieśnikami – to sytuacja dzieci w tym zakresie staje się niekorzystna rozwojowo. O obecności zabawy w edukacji szkolnej mówić jest
jeszcze trudniej, bo tam tylko nieliczni nauczyciele widzą
potencjał tego rodzaju aktywności i szeroko wykorzystują
ją w toku lekcji.
W niniejszym numerze Inspiratora poruszamy kwestię zabawy i gry jako aktywności wspierających rozwój dzieci
i zaspokajających ich społeczne, emocjonalne i poznawcze potrzeby. Autorzy ukazują też zabawę jako narzędzie,
które umiejętnie wykorzystane w procesie edukacji może
optymalizować ich pracę we wspieraniu rozwoju dzieci.
Studenci Edukacji Elementarnej Uniwersytetu Zielonogórskiego dzielą się też z naszymi Czytelnikami, swoimi
pomysłami dwóch projektów gier terenowych, które mogą
być wykorzystane w edukacji wczesnoszkolnej i pozwolą
uczniom doświadczyć w toku nauki radości, aktywności,
czy pełnego zaangażowania.
Na zakończenie zachęcamy do przeczytania recenzji
książki A. Sterna, w której ukazana została niesamowita
wartość zabawy w życiu człowieka – ku refleksji rodziców, nauczycieli i myślę… także nas samych.
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Teoria

Zabawa dzieci - czym się wydaje, czym jest,
czym może być
Dorota Duda

Z

abawa jest jednym z praw dziecka, które zostało mu zagwarantowane w 31 artykule Konwencji o Prawach Dziecka, ratyfikowanej przez Polskę
w 1991 roku. Czytamy w nim, że: „Państwa - Strony
uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym
i artystycznym”1. W niniejszym tekście chciałabym
nawiązać do zabawy, w szczególności, w kontekście
edukacji jako że jest ona często przywoływanym pojęciem w placówkach dla małych dzieci, pozostając
jednocześnie niedocenianą, a nawet dezawuowaną,
co uniemożliwia dzieciom i dorosłym, pełne wykorzystanie potencjału, jaki w zabawie tkwi.

Nic-nierobienie, bezproduktywność i frajda – podejście
dorosłych do zabawy dzieci
Autorzy, którzy postulują zmianę tradycyjnej edukacji, jak M. Żylińska, A. Stern, P. Gray czy K. Robinson2,
podkreślają, że dziecko ma wrodzoną ciekawość poznawania świata, zabawa natomiast to naturalny sposób uczenia się dziecka. Jak zauważa ponadto Stern
„pragnienie zabawy jest u dzieci silniejsze niż inne
potrzeby (…), jest (…) silniejsze niż ból”3, jest nawet
„celem w życiu dziecka”4. J. Gleave i I. Cole-Hamilton zauważają, że: „wszystkie dzieci i młodzi ludzie
potrzebują zabawy. Impuls do zabawy jest wrodzony.
1   Konwencja o Prawach Dziecka [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S.L. Stadniczeńko,
Warszwa 2015, Recznik Praw Dziecka, s. 389. Szczegółowe omówienie rozumienia pojęcia zabawy ma miejsce w analizie prawnej artykułu
31, w Komentarzu Ogólnym nr 17.
2   M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne
mózgowi, Toruń 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Mikołaja
Kopernika; A. Stern, Zabawa. O uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym
entuzjazmu, Gliwice 2017, Wydawnictwo Element; P. Gray, Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne
siebie i lepiej się uczą?, Podkowa Leśna 2015, Wydawnictwo MiND; K.
Robinson, Creative Schools, UK 2016, Penguin Books.
3   A. Stern, Zabawa. O uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu, Gliwice 2017, Wydawnictwo Element, [ebook], s. 322.
4   Ibidem, s. 198.
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Zabawa jest biologiczną, psychologiczną oraz społeczną koniecznością, jest fundamentalna dla zdrowego rozwoju oraz dobrego samopoczucia jednostek
i społeczności”5. D. Whitebread stwierdza ponadto,
że zabawa „jest jednym z największych osiągnięć gatunku ludzkiego, obok języka, kultury i technologii”
oraz, że „bez zabawy, żadne z pozostałych osiągnięć
nie byłoby możliwe”6.
Niestety, dorośli ciągle jeszcze postrzegają zabawę dzieci jako coś niepoważnego, błahego, „dziecinnego”, ewentualnie jako formę relaksu. Zabawa
jest często przeciwstawiana innym, „poważniejszym”
aktywnościom, które wydają się być bardziej aprobowane przez dorosłych i bliższe „ich” świata, jak
nauka i praca. W odniesieniu do zabawy dzieci
możemy usłyszeć takie komentarze, jak: „tylko się
bawisz”, „bawisz się i nic nie robisz”, „mógłbyś/
mogłabyś przestać się bawić?7”. Natomiast D. Waloszek zwraca uwagę na ujmowanie zabawy jako
„nic-nierobienie, czas tzw. wolny po nauce, od nauki,
czas «wolny» po pracy, strata czasu”8. Jak zauważa Whitebread: „zabawa jest czasem kontrastowana
z «pracą» i charakteryzowana jako rodzaj aktywności, która jest nieważna, trywialna i pozbawiona
poważnego celu. Jest postrzegana jako coś, czego
dzieci się podejmują, ponieważ są niedojrzałe i jako
coś, z czego wyrosną”9. Również Tyler i in. zwracają uwagę, że dorośli postrzegają zabawę jako coś
zewnętrznego do codziennego życia, nie przynoszącego (ekonomicznego) zysku, oddzielnego od pro5   J. Gleave, I. Cole-Hamilton, A world without play: A literature review,
http://www.playengland.org.uk/media/371031/a-world-without-play-literature-review-2012.pdf, 2012, s. 4 [data dostępu: 25.05.2018].
6   D. Whitebread, The importance of play. A report on the value of
children’s play with a series of policy recommendations, http://www.
importanceofplay.eu/IMG/pdf/dr_david_whitebread_-_the_importance_
of_play.pdf, 2012, s. 3 [data dostępu: 25.05.2018].
7   W rozumieniu podejmowania się czegoś niepoważnego, rodzaju
wygłupu.
8   D. Waloszek, Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji
wczesnoszkolnej [w:] Pedagogika wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 331.
9   D. Whitebread, The importance of play..., s. 3.
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duktywnej aktywności czy pracy10. Theobald i in. mówią natomiast o występowaniu dyskursu zabawy jako
frajdy11. „Wielu rodziców, a co gorsza również nauczycieli, kojarzy zabawę głównie z przyjemnością,
rozrywką i beztroskim spędzaniem czasu”12. Zabawa
jest zatem postrzegana jako coś z czego dziecko powinno wyrosnąć, jest aktywnością niewartą większej
uwagi, jest przeciwieństwem wysiłku, nauki i pracy.
W najlepszym przypadku może być postrzegana jako
aktywność właściwa dziecku, ale traktowana z przymrużeniem oka. Również moje badania, choć dotyczyły partycypacji dzieci13, zdają się potwierdzać tezę
postrzegania przez dorosłych zabawy jako niewiele
znaczącej. W badaniach tych wyodrębniłam różne
obszary związane z instytucjonalnym życiem dzieci
poniżej szóstego roku życia, chcąc uzyskać wiedzę,
odnośnie do których z nich, dzieci mogły/mogłyby
podejmować decyzje. Z perspektywy dzieci, mogły
one decydować głównie o czasie wolnym/zabawie,
w tym: o zabawkach, którymi będą się bawić (czasem musiały pytać o pozwolenie osoby dorosłej na
zabawę określoną zabawką); o tym, z kim będą się
bawić; o możliwości samotnej zabawy; o rodzaju
zabawy podjętej na podwórku (z zastrzeżeniem, że
niektóre elementy placu zabaw są wyłączone z użytku); w angielskiej szkole dodatkowo o możliwości
wyboru pozostania w sali lub wyjścia na podwórko.
Również z wypowiedzi nauczycielek wynikało, że
dzieci przede wszystkim mogły podejmować decyzje14 w trakcie wolnego czasu i o jakości tego czasu,
zatem decyzje dzieci odnosiły się głównie do zabawy, w co będą się bawić, jakich użyją do tego celu
przedmiotów, z kim będą się bawić i gdzie. Natomiast dzieci nie były osobami decyzyjnymi w takich
(w moim mniemaniu fundamentalnych) kwestiach jak:
toaleta, emocje, posiłek, leżakowanie (przedszkole
polskie), ustalanie zasad, zarządzanie czasem (w tym,
kiedy można się bawić) czy przestrzenią (jak na przykład, gdzie i obok kogo usiąść, a jeszcze bardziej
obok kogo nie siadać), w znacznej mierze nie brały udziału w ustalaniu przebiegu dnia oraz ustalaniu tematów zajęć. Stąd, że dzieci mogą decydować
10   F.B. Tyler, M.Y. Holiday, S. L. Tyler, J.J. Echeverry, M. C. Zea,
Street children and play - Children’s Environments Quarterly, Vol. 4,
No. 4, 1987, s. 13.
11   M. Theobald, S. Danby, J. Einarsdottir, J. Bourne, D. Jones, S.
Ross, H. Knaggs, C. Carter-Jones, Children’s perspectives of play and
learning for educational practice – Education Sciences, 5, 2015, s. 353.
12   M. Żylińska, Neurodydaktyka..., s. 156.
13   Badania prowadzone do pracy magisterskiej (2017): Partycypacja dzieci poniżej szóstego roku życia w polskiej i angielskiej placówce
wczesnej edukacji: perspektywa dorosłych i dzieci.
14   W tym miejscu nie będę rozwijać zagadnienia decyzyjności
dzieci. Warto jednak zastanowić się nad mówieniem o podejmowaniu
decyzji przez dzieci w miejscach, w których stosuje się kary i nagrody.
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w tak ograniczonym zakresie, wynika dla mnie dość
protekcjonalny stosunek nauczycieli do zabawy/aktywności swobodnych dzieci. Warto zauważyć, że do
podobnych wniosków doszedł J. Korczak, stwierdzając, że: „zabawa jest nie tyle żywiołem dziecka, ile
jedyną dziedziną, gdzie mu zezwalamy na inicjatywę
w węższym lub szerszym zakresie. (…) Wszystko inne
jest przelotną łaską, chwilową koncesją, do zabawy
dziecko ma prawo”15. Tymczasem autorzy podejmujący się zagadnienia zabawy podkreślają, nie tylko
wagę zabawy jako doświadczenia dziecka, jej pozytywnego wpływu, m.in. na rozwój społeczny, fizyczny, emocjonalny16, ale zwracają także uwagę na fakt,
że nie każdy rodzaj aktywności sprawiający radość
jest zabawą17, na to, że zabawa nie zawsze oznacza
radość18, a przede wszystkim mówią o tym, że właściwie trudno jest oddzielić zabawę od nauki. Założenia te z kolei prowadzą nas do wniosku, że zabawa
(dzieci) nie jest zjawiskiem łatwym do zdefiniowania
i zaobserwowania, że jest czymś złożonym i wykraczającym poza potoczne jej postrzeganie.

Zabawa a nauka/praca – doświadczenia dzieci
A. Stern smutno konstatuje, że oddzieliliśmy od siebie „synonimy «zabawa» i «nauka»”, oba te pojęcia
znalazły się na końcach skali, które podsumowują
„wagę obu tych zajęć”19, choć dla Sterna zabawa
i nauka „tworzą nierozdzielną jedność”20. Z drugiej
strony, choć A. Stern zauważa, że zabawa i nauka
są pojęciami nierozerwalnymi także dla dzieci21, to
warto zwrócić uwagę na wyjątkową biografię autora.
W książce I nigdy nie chodziłem do szkoły,
dowiadujemy się, że Stern nie był zmuszony do odbywania nauki w ramach formalnego systemu edukacyjnego, jego życie przepełnione było wsparciem
wyjątkowych osób dorosłych, mógł zaspokajać swoją
ciekawość, rozwijać zainteresowania i pasje22. Jego
15   J. Korczak, Jak kochać dziecko, Warszawa 2004, Wydawnictwo
Jacek Santorski & Co, s. 75.
16   J. Howard, W. Bellin, V. Rees, Eliciting children’s perceptions of
play and exploiting playfulness to maximise learning in the early years
classroom, University of Exeter, England 2002, British Educational Research Association, 2002, s. 7.
17   Ibidem, s. 8.
18   MacNaughton, 2009, za: L. Brooker, Defining play [w:] Early
childhood in focus: The right to play, red. L. Brooker, M. Woodhead,
Milton Keynes 2013, The Open University, s. 4.
19   A. Stern, Zabawa. O uczeniu się..., s. 164.
20   Ibidem, s. 122.
21   Ibidem, s. 109.
22   A. Stern, …I nigdy nie chodziłem do szkoły. Historia szczęśliwego dzieciństwa, Gliwice 2016, Wydawnictwo Element.
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życie natomiast jest dla mnie swego rodzaju przykładem tego, w jaki sposób mogłyby wyglądać projekty
edukacyjne. Odwołując się do tak wyjątkowych doświadczeń, nie dziwi sposób ujmowania nauki i zabawy jako nierozerwalnej całości. Sądzę jednak, że to
dzieci powinny być źródłem informacji, w jaki sposób postrzegają naukę i zabawę oraz ich zależność.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że większość dzieci, w odróżnieniu od Sterna, doświadcza edukacji
formalnej, zatem nie tylko określonego stosunku dorosłych do ich zabawy w czasie wolnym, ale też określonego podejścia do kwestii uczenia się w ogóle. J.
Howard i in. podkreślają, że rozważając zagadnienie
zabawy (i nauki) powinniśmy zapytać o ten rodzaj
aktywności dzieci, ponieważ potencjał rozwojowy
tych aktywności zwiększa się wówczas, gdy dzieci
postrzegają je jako radosne czy wprawiające w dobre
samopoczucie23. Również Theobald i in. zauważają,
że dzieci mają odmienny od dorosłych pogląd na temat zabawy24. Howard przeprowadziła swoje badania
w grupie 111 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w różnego rodzaju placówkach. Ujawniły one odmienne
podejście do zabawy i/lub nauki w zależności od
rodzaju placówki, do której uczęszczały dzieci25.
W placówkach bardziej zorientowanych na zabawę,
dzieci częściej opisywały uczenie się, jako coś, co
ma miejsce poprzez zabawę właśnie. W miejscach
bardziej zhierarchizowanych, w których widoczny był
podział na osobę dorosłą i dziecko, dzieci oddzielały
te dwie aktywności. Aktywności prowadzone przez
dorosłego określano mianem uczenia, natomiast aktywności swobodne, prowadzone przez dzieci, jako
zabawę i przeciwieństwo uczenia się. Nauka kojarzyła im się ze stolikami oraz z obecnością osoby
dorosłej/nauczyciela, w przeciwieństwie do dzieci
z placówek zorientowanych na zabawę, w których to
dodatkowo osoba dorosła była towarzyszem dzieci
podczas różnych aktywności (nie chodzi jednak o zajęcia zorganizowane przez nauczyciela/opiekuna)26.
P. Gray przywołuje natomiast wyniki badań, w których mianem „zabawy”, dzieci w wieku przedszkolnym, określiły tylko te aktywności, które wykonywały
dobrowolnie, natomiast „pracą” było wszystko to, co
było przewidziane w programie nauczania, nawet, je23   J. Howard, W. Bellin, V. Rees, Eliciting children’s perceptions...,
s. 7.
24   M. Theobald, S. Danby, J. Einarsdottir, J. Bourne, D. Jones, S.
Ross, H. Knaggs, C. Carter-Jones, Children’s perspectives of play...,
s. 358.
25   Ibidem, s. 8.
26   Ibidem, s. 11.
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śli zajęcia te sprawiały im przyjemność27. W badaniu
Theobald i in., przeprowadzonym w Australii z dziećmi trzy- i czteroletnimi, które poruszało perspektywę
dzieci odnośnie tego, co postrzegają jako zabawę
w placówce edukacyjnej, zabawa kojarzyła im się
z aktywnością, która angażowała w „robienie” czegoś, z posiadaniem własnych idei podkreślały także
aspekt społeczny28. Natomiast na pytanie o to, co
myślą o nauce, dzieci łączyły ją z osobą nauczyciela
i tym, co mówi, choć jedna z dziewczynek zauważyła
także, że trochę się uczy słuchania, kiedy bawi się ze
swoją koleżanką29.
W następujący sposób kwestię nauki i zabawy ujął
natomiast kilkuletni chłopiec, który rozpoczął naukę
w australijskiej szkole: „W dużej szkole bawisz się
i uczysz. Ustawiasz się w linie, kiedy wchodzisz do
klasy. Kiedy dzwoni dzwonek idziesz znowu do klasy
zobaczyć nauczyciela... potem uczysz się, a po nauce
znowu się bawisz”30.
Powyższe wyniki badań wskazują, że w pewnych
(sprzyjających temu) warunkach, dzieci potrafią odróżnić zabawę od nauki, potrafią wymienić cechy zabawy, nazwać to, z czym im się kojarzy, jakie może
mieć atrybuty i artefakty. Natomiast jak zauważają
Theobald i in., dychotomię tę możemy zmniejszyć,
jeśli nauczyciele uwzględnią punkt widzenia dzieci
w codziennej praktyce edukacyjnej oraz wówczas,
gdy to osoby dorosłe będą promować połączenie
zabawy i nauki, zamiast oba pojęcia od siebie oddzielać31.

Zabawa a uczenie się – perspektywa badaczy
Sądzę, że cechy zabawy, o których piszą badacze tego zagadnienia, są cechami dobrej edukacji
w ogóle. Jak zauważa M. Spitzer: „ten, kto w trakcie
uczenia się jest uważny, zmotywowany i w dobrym
nastroju, zapamięta więcej”32. Spitzer podkreśla, że
do skutecznego uczenia się niezbędny jest dobry
27   P. Gray, Wolne dzieci..., s. 174.
28   M. Theobald, S. Danby, J. Einarsdottir, J. Bourne, D. Jones, S.
Ross, H. Knaggs, C. Carter-Jones, Children’s perspectives of play...,
s. 345.
29   Ibidem, s. 354-356.
30   S. Dockett, How do children view play? [w:] Early childhood in
focus: The right to play, red. L. Brooker, M. Woodhead, Milton Keynes
2013, The Open University, s. 12.
31   M. Theobald, S. Danby, J. Einarsdottir, J. Bourne, D. Jones, S.
Ross, H. Knaggs, C. Carter-Jones, Children’s perspectives of play...,
s. 359.
32   M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2007, Wydawnictwo
Naukowe PWN, s. 110.
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nastrój/atmosfera, pozytywne emocje, ponieważ lęk
„hamuje procesy twórcze”, „zżera duszę”33, a przewlekły stres wpływa negatywnie na pamięć i uczenie
się34. Tymczasem Bauer zauważa, że ponad połowa
niemieckiej młodzieży cierpi „z powodu przewlekłych zaburzeń o charakterze psychosomatycznym”35.
Również Gray zwraca uwagę na coraz więcej stanów
lękowych i depresje wśród młodych ludzi36. Gdy zaś
chodzi o motywację, to Spitzer podkreśla, że „ludzie
są z natury zmotywowani”37. Jednak możemy tę motywację wspierać poprzez odpowiednie warunki materialne, sprzyjanie dziecięcym badaniom i stawianiu
pytań lub gasić poprzez nie uwzględnianie dziecięcych zainteresowań, uzdolnień i możliwości38, próbując zmusić dziecko do robienia tego, co my byśmy
chcieli, żeby robiło39. Motywacja i pozytywne emocje
są natomiast tym, co wpływa na nasze uczenie się, na
uwagę, jaką poświęcimy zagadnieniu, które chcemy
zgłębić, na to, ile informacji zapamiętamy40. Te natomiast warunki spełnia zabawa (przy założeniu, że
zadbamy także o jej jakość)41.
Nie ma jednej, ostatecznej jej definicji, choć różni
autorzy zdają się skupiać na tych samych cechach
zabawy. Jak podkreśla L. Brooker zabawa „jest wynikiem motywacji wewnętrznej, jest przyjemna, nie ma
zewnętrznych zasad, tylko zasady wymyślone przez
uczestników zabawy; nie ma celu, jest wartościowa
33   Ibidem, s. 124.
34   Ibidem, s. 130.
35   J. Bauer, Empatia. Co potrafią lustrzane neurony?, Warszawa
2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89.
36   P. Gray, Wolne dzieci..., s. 24-34.
37   M. Spitzer, Jak uczy się..., s. 144.
38   M. Żylińska, Neurodydaktyka..., s. 56.
39   M. Spitzer, Jak uczy się..., s. 144.
40   Ibidem, s. 120.
41   To spostrzeżenie niesie ze sobą pewne konsekwencje dla
zabawy i jej edukacyjnego wymiaru, a także dla tego, co o zabawie myślimy. Jak zauważa Lansdown, dzieci będą dążyć do zabawy
w nawet najmniej sprzyjającym ku temu środowisku (G. Lansdown,
Children’s right to play [w:] Early childhood in focus: The right to play,
red. L. Brooker, M. Woodhead, Milton Keynes 2013, The Open University, s.2), aby jednak skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą zabawa, warto pomyśleć o otoczeniu materialnym dziecka, o dostarczaniu
bodźców prowokujących do eksperymentowania, zadawania pytań
i poszukiwania odpowiedzi. Chodzi zatem, nie tylko o zabawę, ale
też o jej jakość. Jak zauważa Żylińska, „można najeść się chipsami”,
można też wypełnić dziecku czas telewizją, kolorowankami, kiczowatymi zabawkami, rzeczami nie pobudzającymi wyobraźni (M. Żylińska,
Neurodydaktyka.., s. 157-158). Jako inspirację dla rozważań na temat
kiczu/jakości środowiska materialnego w placówkach dla małych dzieci
proponuję tekst M. Cackowskiej, Wzrastać radośnie w przedszkolnym
i szkolnym kiczu. Pytanie o współczesną alfabetyzację wizualną dzieci [w:] (Anty)edukacja wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, Kraków
2014, Impuls.
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ze względu na sam proces, nie rezultat; pokazuje
aktywne zaangażowanie i nie jest dosłowna”42. Do
podobnych spostrzeżeń doszli, m.in. Krasnor i Pepler43, J. Gleave i I. Cole-Hamilton44, A. Stern45 czy
P. Gray, który dodaje, że zabawa „wiąże się z aktywnym i czujnym, ale pozbawionym stresu stanem umysłu”46. Wymienione cechy występują również w najważniejszym bodaj dokumencie dotyczącym (prawa
dziecka do) zabawy - Konwencji o Prawach Dziecka.
W analizie prawnej do Komentarza Ogólnego Nr 17,
czytamy, że zabawa jest rozumiana jako aktywność
dobrowolna, zainicjowana, kontrolowana i prowadzona przez dzieci. Jest istotna sama w sobie, nie prowadzi do osiągnięcia założonego celu czy wytworu,
jest aktywnością spontaniczną i elastyczną47. Zatem
w rozważaniach na temat zabawy podkreśla się takie
jej cechy, jak: dobrowolność, wewnętrzną motywację,
pozytywne emocje, partycypację (w tym możliwość
podejmowania decyzji o chęci udziału), procesualność oraz odniesienie do zainteresowań dziecka.
Zabawie możemy się jednak przyjrzeć jako efektywnej formie nauki, o czym pisze Żylińska. „Z punktu
widzenia neurobiologicznego rozwoju mózgu, zabawa jest intensywnym procesem uczenia się, którego
nic nie może zastąpić”48. Jak zauważa P. Gray „gotowość do zabawy popycha [dzieci – przyp. DD] do
ćwiczenia nowych umiejętności i ich kreatywnego
wykorzystania”49. „Poprzez swobodną zabawę dzieci
uczą się nawiązywać przyjaźnie, pokonywać strach,
rozwiązywać problemy i przejmować kontrolę nad
swoim życiem”50. Warte odnotowania jest spostrzeżenie Żylińskiej, iż po pierwsze, dzieci potrzebują
nowych wyzwań, a nuda sprawia im ból, po drugie,
że „zachowanie nudzącego się dziecka pokazuje, że
gotowe jest zrobić niemal wszystko, by tylko coś się

42   L. Brooker, Defining play [w:] Early childhood in focus: The right
to play, red. L. Brooker, M. Woodhead, Milton Keynes 2013, The Open
University, s. 4.
43   Krasnor, Pepler, 1980, za: M. D. Sheridan, Play in early childhood. From birth to six years, London, New York 2011, Routledge, s. 5.
44   Playwork Principles Scrutiny Group, 2015, za: J. Gleave, I.
Cole-Hamilton, A world without play..., s. 4.
45   Arno Stern, 2016, za: A. Stern, Zabawa. O uczeniu się..., s. 469.
46   P. Gray, Wolne dzieci..., s. 173-174.
47   Komentarz Ogólny nr 17 (2013) dotyczący prawa dziecka do
wypoczynku, czasu wolnego, zabawy, zajęć rekreacyjnych, życia kulturalnego i sztuki (artykuł 31) [w:] Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, red. P. J. Jaros, M. Michalak, Warszawa
2015, Rzecznik Praw Dziecka, s. 769.
48   M. Żylińska, Neurodydaktyka..., s. 156.
49   P. Gray, Wolne dzieci..., s. 146-147.
50   Ibidem, s. 15.
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działo”51 i nie jest to powodem do strofowania dziecka. Jak zauważa badaczka, zabawę należy traktować
jako jedną z form efektywnego uczenia się, przypominając, że „mózg uczy się najefektywniej, gdy zapominamy, że to robimy”52. Arno Stern pisze natomiast,
że wolne dzieci, w których życiu „głównym zajęciem
jest zabawa”, dowiadują się podczas niej tego, co
ważne: „poznają prawa natury, geometrię i rachunki. W formie zabawy uczą się też czytania, pisania
i wielu jeszcze innych rzeczy, bo często przedmioty
znajdujące się w otoczeniu dziecka pobudzają głód
wiedzy – a upragniona wiedza znajduje się w książkach, do których lektury zachęca poważna zabawa”53.

Zniewolone ciało i umysł
P. Gray, w książce Wolne dzieci, podaje przykład
dwóch dziewczynek w wieku przedszkolnym, które
przerwały zaaranżowaną przez nauczyciela naukę kaligrafowania, na rzecz rozwiązywania interesujących
je zagadek. Zostały jednak zauważone przez osobę
dorosłą i zniechęcone do wykonywania tego, co je
w tym momencie zajęło. Podobna sytuacja miała
miejsce podczas lekcji historii w piątej klasie. Jedna
z grup powstałych w trakcie zajęć po otrzymaniu od
nauczycielki materiałów, postanowiła nimi poeksperymentować, co nauczycielka kazała przerwać i wrócić do tego w czasie przerwy, ponieważ „teraz jest
czas na prawdziwą naukę”54. Chciałam się również
podzielić sytuacją zaobserwowaną przeze mnie. Miała ona miejsce w grupie dzieci pięcioletnich, w tak
zwanej klasie zerowej w angielskiej szkole, w czasie
zajęć językowych. Przytaczane przeze mnie przykłady mają na celu zastanowienie się nad sensem tego,
co ma miejsce w placówkach edukacyjnych. Zastanowienie się nad tym, czego doświadczają w nich
dzieci, jaką wartość mają opisywane przeze mnie zajęcia dla dziecka, ucznia, człowieka, który najpewniej
chciałby postrzegać swoje życie jako sensowne.
Superbohater Alfie
Dzieci w trakcie zajęć siedzą na dywanie. Pięcioletni Alfie
słucha czytanej przez asystentkę bajki o superbohaterze55,
ma uniesioną głowę do góry. Kiedy rozpoczyna się język
51   M. Żylińska, Neurodydaktyka..., s. 157.
52   Ibidem, s. 160.
53   Arno Stern, 2016, za: A. Stern, Zabawa. O uczeniu się..., s. 469.
54   P. Gray, Wolne dzieci..., s. 161.
55   W całej szkole prowadzony był projekt o superbohaterach, dlatego każdego dnia w klasie zerowej odczytywano dzieciom (tę samą) bajkę
nawiązującą do tematu projektu. Obserwacje miały miejsce czwartego
dnia od rozpoczęcia projektu o superbohaterach.
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angielski (prowadząca odczytuje po jednym zdaniu i przeprowadza z dziećmi jego analizę), a więc ćwiczenie takich
zadań, jak zapisywanie zdań na tablicy, wyjaśnianie od
czego należy zacząć zdanie (wielka litera), w jaki sposób
należy zapisać dany wyraz, w jaki sposób należy zakończyć zdanie (kropka), chłopiec nie może się skupić. Widać,
że się nudzi i chciałby robić coś innego. W ciągu około 10
minut, kiedy obserwuję wyłącznie jego (zachowanie jego
ciała, jak się przemieszcza, itp.) chłopiec raz za razem wykonuje następujące ruchy. Siedzi na dywanie, odwraca się
do klocków, które są umieszczone w czarnym wiaderku na
dywanie. Zauważa to prowadząca, wypowiada imię chłopca i chłopiec się odwraca w jej stronę. Próbuje patrzeć na
to, co się dzieje przed nim (na nauczycielkę siedzącą przed
dziećmi i na tablicę). Po chwili jednak pochyla głowę, podnosi ją, zamyka oczy, kiedy ma podniesioną głowę i jednocześnie wydaje z siebie dźwięki, jakby naśladował rybkę
(spłaszcza usta i je delikatnie otwiera i zamyka). Otwiera
oczy, patrzy na prowadzącą, drapie swoją buzię pomiędzy
górną wargą a nosem, ziewa, znowu pochyla głowę, podnosi ją, przekręca głowę na bok, ziewa, patrzy na tablicę.
Ponownie opuszcza głowę, pociera oczy, podciąga kolano
pod brodę i zaczyna bawić się butem, podnosi na chwilę
głowę i ją opuszcza, ogląda buta, dotyka go ręką. Zwraca
uwagę na drugą nogę. Odchyla się do tyłu, podciąga oba
kolana do klatki piersiowej, ziewa, pochyla się do kolan
i pociera oba kolana nosem. Rozchyla kolana, po chwili prostuje nogi na dywanie, podciąga ponownie kolana,
obejmuje je ramionami, jakby się do nich przytulał, drapie
się po jednym kolanie, znowu je obejmuje, przygląda się
swoim kolanom, może miał na nich jakieś zadrapania (?).
Pociera ponownie kolana nosem, podnosi głowę, rozgląda
się po sali i napotyka moje spojrzenie, wówczas kieruję
moją głowę do notatek [nie chcę, żeby chłopiec myślał,
że patrzę na niego z wyrzutem, dlatego że nie uważa]. Po
chwili Alfie rozkłada podciągnięte do góry kolana, łapie
je i siada po turecku, opuszcza głowę i pochylony ziewa.
Patrzy na tablicę. Kołysze się do przodu i do tyłu, ponownie przygląda się swoim kolanom. Zagaduje go Lily, odpowiada jej. I znowu opuszcza głowę, pociera oczy. W tym
momencie przerywam obserwację.
Zastanówmy się nad wartością tego, czego doświadczył pięcioletni chłopiec (ale też wiele innych dzieci
w przedszkolnych salach i szkolnych klasach). Według mnie ani nie skorzystał z tego, co próbowała
przekazać prowadząca, ani nie mógł zająć się niczym
go interesującym, zatem marnował się jego potencjał, czas, motywacja do działania. Należy zadać pytanie, o to, jaki pożytek z przebywania w placówce
edukacyjnej był dla tego chłopca. Czego w tym czasie się nauczył, jakie odniósł korzyści z przebywania
w klasie, jakie towarzyszyły mu myśli i emocje? Zajęcia te nie były interesujące nie tylko dla niego, ale
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też dla pozostałych dzieci, których nie obserwowałam w sposób podobny do Alfiego, niemniej i w przypadku pozostałych dzieci wypisałam zachowania
świadczące o braku zainteresowania lekcją/nauką
– przeciwwagą dla zabawy... Czy zajęcia, które nie
interesują dzieci i wiedza podczas nich przekazywana, ma większą wartość, niż zabawa, nawet ta traktowana z przymrużeniem oka, rozumiana potocznie?

Zabawa jako potencjalny projekt edukacyjny56
Choć zabawa jest jednym z praw dzieci, chciałabym
spróbować przyjrzeć się jej w sposób pragmatyczny,
wykorzystać jej walory na potrzeby edukacji, mając
na uwadze podział, jakiego dokonuje się często w ramach edukacji formalnej, na zabawę i naukę.
Poniżej przedstawiam dwa opisy zabawy dzieci, której potencjału co prawda nie wykorzystano, zatem
nie przekształcono jej w żaden projekt czy dociekania z dziećmi, niemniej chciałam zwrócić uwagę
na to, czym zabawa dzieci może być, na możliwość
traktowania jej jako inspiracji dla ciekawych dla nich
zajęć, które zarówno znajdą pokrycie w podstawie
programowej, jak i będą odpowiedzią na dziecięce
zainteresowania. Opisywana sytuacja miała miejsce
w ogrodzie przedszkolnym, dokładnie w piaskownicy, w trakcie moich pierwszych praktyk obserwacyjnych w ramach studiów licencjackich. Udział w niej
wzięły dzieci cztero- i pięcioletnie z jednego z wrocławskich przedszkoli.
Budujemy polskie morze - dzień trzeci
O godzinie 10:50 kończy się śniadanie. Dzieci przygotowują się do wyjścia na podwórko. Prowadząca schodzi
z większością dzieci na dół, dwóch chłopców dołącza do
grupy chwilę później. (…) Na podwórku dwie nauczycielki zajęły miejsce na ławce przed budynkiem przedszkola.
Część dzieci bawiła się na trawie, grając w piłkę, część
bawiła się swoimi zabawkami (psami, kotami, miśkami),
reszta dzieci bawiła się w piaskownicy. Ja zajęłam miejsce na obrzeżach piaskownicy, towarzysząc jednocześnie
jednemu z chłopców, który w swojej grupie był raczej
dzieckiem opuszczonym, zarówno przez nauczycielki, jak
i pozostałe dzieci. W czasie zabawy w piaskownicy Olek,
chłopiec 4-letni, powiedział, że będzie budował polskie
morze. W pewnym momencie dołączyła do nas jedna
z dziewczynek, która zapytała mnie, co robimy. Gdy usły56   Przedstawione w tym miejscu analizy, w szerszej wersji, zostały
przedstawione w pracy, pt. „Niewykorzystany potencjał dziury w piaskownicy”, przygotowanej na potrzeby opracowania w ramach przedmiotu Współczesne nurty we wczesnej edukacji, w Dolnośląskiej Szkole
Wyższej, w roku akademickim 2016/2017.
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szała ode mnie, co budujemy (jakkolwiek to nazwać – było
to przesypywanie piasku z miejsca na miejsce) powiedziała, że w takim razie ona buduje ocean. Po krótkim czasie
dołączyły do nas także inne dzieci, które zaczęły wymyślać
i dodawać kolejne elementy do zabawy/kopania/opowieści. Od polskiego morza wychodząc, zrobił nam się ogromny ocean, góry i wulkany, a także skrzynia ze skarbami,
cenne kamienie, złoto, srebro, skarb Smoka Wawelskiego.
Dzieci były bardzo podekscytowane kopaniem wielkiej
dziury w ziemi, w której natrafiały na odłamki cegły (czyli
pozostałości być może po lawie), znajdowały małe jasne
i srebrne kamyki (prawdziwe skarby) i próbowały dokopać
się do wody.
*
Jedna z rozmów pięcioletnich dzieci inspirowana zabawą
w piaskownicy brzmiała w następujący sposób:
Mati (podekscytowany przyprowadza koleżankę): „Zaraz
się dokopiemy do wody”.
Dagmara pyta: „Już macie wodę?”.
Mati odpowiada: „Zaraz się dokopiemy. Już czuć wodę,
powąchaj”.
Dagmara nachyla się nad ogromną dziurą, wciąga powietrze nosem i mówi: „No, ale ja nie wiem, jak czuć wodę”.
Mati odpowiada: „No, a jak deszcz pada, to czujesz
wodę”.
Dagmara nachyla się ponownie nad dziurą i mówi: „Rzeczywiście już czuć wodę”.
*
Ponieważ przy jednej dziurze nie starczyło miejsca dla
wszystkich dzieci (bawić się chciały też dzieci z grupy
drugiej, które dołączyły po jakimś czasie do nas na placu zabaw), zaczęły tworzyć swoje własne dziury i znajdować swoje złoto. Co chwila można było usłyszeć okrzyki:
„mamy złoto!”, „znaleźliśmy skarb!”. Czasami dzieci,
oprócz mnie, biegły mówić o swoich odkryciach swoim
opiekunkom, jednak żadna z nich nie podeszła ani razu do
piaskownicy. Oprócz tego Damian tworzył z piasku stado
żółwi (foremka), następnie tunele; Olek podlewał wymyślony przez siebie ogródek wodą z piasku (przerwał budowanie morza). Kilka dziewczynek zaczęło tworzyć klopsy
z piasku i bawić się w sklep. Kiedy zostawiałam grupę,
ponieważ kończyłam już w tym dniu praktyki, kolejne dzieci dołączyły do kopania dziury ze skarbem.
Wielka dziura - dzień czwarty
W tym dniu moje praktyki miały miejsce po południu. Kiedy przyszłam do przedszkola, zastałam dzieci w ogrodzie
przedszkolnym. Parę minut po moim przyjściu zostały zawołane pod budynek przedszkola na „dodatkowe picie”,
po czym wróciły do zabaw. Grupa „Pszczółek” rozbudo-
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wywała wielką dziurę, kładła mokry piach na suchy, suchy na mokry. Dzieci nie potrafiły powiedzieć, co będzie
w tej dziurze, po prostu robiły wielką dziurę, w której nic
nie będzie. Obok jednej dziury, chłopcy z grupy „Pszczółek” tworzyli kolejną, mniejszą, za pomocą koparek, jak
się później okazało współpracowali z grupą zajmującą się
„wielką dziurą”. Jeden z chłopców poskarżył mi się, że
dzieci nie pozwalają mu się z nimi bawić. Kiedy zapytałam, czy Antoś nie mógłby się jednak do nich dołączyć,
chłopcy powiedzieli mi, że „Jola zabroniła im się bawić
z maluchami” (był to chłopiec mniejszy i młodszy od nich)
i że „Jola rządzi zabawą”. Nie rozwiązaliśmy tej sytuacji,
ponieważ dzieci zostały zawołane na zajęcia gimnastyczne.
Pierwszy opis przedstawia zabawę dzieci w piaskownicy, związany z nią duży entuzjazm oraz brak
pozytywnej odpowiedzi na niego ze strony nauczycielek grupy, natomiast opisem drugim chciałam
zwrócić uwagę, że jeszcze następnego dnia dzieci
kontynuowały zabawę w piaskownicy, aczkolwiek już
bez większego zapału i „celu”. Według mnie, dzieci pamiętały emocje, jakie im towarzyszyły dnia poprzedniego, jednak nie do końca potrafiły powrócić
do tamtego stanu. Dodatkowo pojawił się problem
„rządzenia zabawą” i wykluczania młodszych dzieci
– choć to od czteroletniego chłopca cała zabawa
wzięła swój początek. Natomiast potencjału tej sytuacji upatruję w entuzjazmie dzieci oraz w próbie
kontynuacji zabawy następnego dnia.
Chciałam także zwrócić uwagę na rolę osoby dorosłej w zabawie dzieci. Rzeczywistym źródłem inspiracji dla „kopania dziury”, była aktywność i wyobraźnia
Olka, czteroletniego chłopca, z którym jako pierwsi weszliśmy do piaskownicy. Sądzę jednak, że bez
mojego udziału, przytaczana sytuacja mogłaby się
w ten sposób nie potoczyć, bowiem Olek był chłopcem młodszym, cichym, pomijanym przez inne dzieci
i nauczycielki. Nikt nie zapytałby go, w co się bawi,
a mogło nawet dojść do sytuacji, w której chłopiec
musiałby opuścić piaskownicę. Dlatego też uważam,
że istotną rolę odegrała komunikacja pomiędzy mną,
Olkiem, a pozostałymi dziećmi. Ostatecznie Olek bawił się sam, w pobliżu mnie, natomiast moje komunikaty, przekazywanie tego, co powiedzieli inni, jak to
się wszystko zaczęło (Olek budował polskie morze,
Jola postanowiła wybudować ocean...), dało początek
zabawie dwóch grup przedszkolnych. I choć wspomniane przeze mnie badania z dziećmi dotyczące
postrzegania zabawy i nauki, mówiły o tym, że dzieci
osobę dorosłego utożsamiają z nauką i przeciwieństwem zabawy, sądzę, że moja w tym rola była na tyle
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nieznaczna, że dzieci dalej mogły postrzegać swoją
aktywność jako zabawę, a jednocześnie na tyle istotna ze względu na komunikację pomiędzy dziećmi, że
mogły tę zabawę po prostu kontynuować, zwłaszcza
w tak dużej grupie. Istnienie tej komunikacji, powtarzanie tego, co dzieci robią, zadawanie pytań o przeznaczenie czegoś lub o to, co w danym momencie
się odbywa, podtrzymywało w dzieciach entuzjazm
i pobudzało do kreowania coraz to nowych wyobrażeń, które opierały się na wcześniejszych doświadczeniach i wiedzy dzieci, jak w przypadku legendy
o Smoku Wawelskim. To poprzez nazywanie tego, co
dzieci robiły i przekazywanie tego innym, uruchomiło kolejne pomysły i propozycje, czym też to kopanie
dziury może być, co my właściwie robimy: kopiemy
dziurę? Dokopujemy się do wody? Szukamy skarbu?
Szukamy pozostałości po lawie? Podobne inspirowanie ma miejsce w placówkach Reggio Emilia. Jak
pisze A. Maj: „nauczyciele są obecni (…) jako czujni
obserwatorzy (…). Dbają o inspirowanie i podtrzymywanie dziecięcej aktywności, które polega na podążaniu za myślami dzieci, ich pytaniami oraz zainteresowaniami”57.
Sądzę, że poruszenie w piaskownicy miało szansę
stać się dla dzieci ciekawą przestrzenią do badań,
a nawet projektem w rozumieniu Reggio Emilia, pogłębionym badaniem specyficznego tematu58, „który
ma w sobie potencjał i stworzy dzieciom okazję do
działania, badania i konstruowania wiedzy”59. Wartość tematu byłaby tym większa, ponieważ opierałaby się na dziecięcych zainteresowaniach i entuzjazmie, na ich motywacji wewnętrznej; na rozmowie
dzieci, co, na przykład, w placówkach Reggio Emilia
jest częstym źródłem inspiracji dla realizowanych
tam projektów60. Niestety, sądzę, że brak podtrzymywania aktywności dzieci przez dorosłych w dniu
następnym, doprowadziło do zgaszenia dziecięcego
zapału i zaprzestania (tej konkretnej) zabawy, pełnej
ekscytacji i odbywającej się w tak dużej grupie, co
również miało duży walor, ponieważ, jak zauważają edukatorzy Reggio Emilia, „konstruowanie wiedzy
57   A. Maj, Emergent curriculum i progeattazione – elastyczne planowanie w edukacji elementarnej [w:] Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli
wczesnej edukacji, red. J. Bonar, A. Buła, Kraków 2011, Impuls, s.127.
58   M. Karwowska-Struczyk, Reggio Emilia – pożądana filozofia
i praktyka w edukacji przedszkolnej, „Problemy Wczesnej Edukacji”
2011, nr 2(14), s. 60.
59   A. Maj, Emergent curriculum..., s. 125.
60   J. Bonar, A. Maj, Przedszkola Reggio Emilia we Włoszech miejscem rozkwitu dziecięcego potencjału, „Problemy Wczesnej Edukacji”
2015, nr 4(31), s. 50.
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jest procesem grupowym”61. Przy czym potencjał tej
zabawy można było wykorzystać, na przykład poprzez
rozmowy z dziećmi, o tym, co robiły w piaskownicy, co było dla nich najbardziej interesujące. Może
któreś z zagadnień zainteresowałoby je szczególnie
(trudno powiedzieć, czy zapach wody, czy dokopanie
się do niej, może kopanie dziur albo co znajduje się
w piasku, wulkany, poszukiwanie skarbów albo Smok
Wawelski czy coś zupełnie innego, na co nawet nie
zwróciłam uwagi). Sądzę, że można było spróbować
dodać do piaskownicy wody albo urządzić zabawy
w wodzie (zwłaszcza, że pogoda nadawała się do
tego idealnie). Widoczny potencjał rozmów dzieci,
można było rozwinąć próbując do nich wrócić, przypominając, co zostało wówczas powiedziane i stawiając pytanie, co dzieci o tym sądzą, na przykład
na temat zapachu wody. Czy woda ma zapach? Jeśli
ma, to do czego może być podobny i kiedy można go
poczuć? Skąd możemy wiedzieć, że zbliżamy się do
wody, jeśli nie ma zapachu?
Nie wiadomo, w co mogła przerodzić się ta sytuacja,
gdyby dorośli dostrzegli potencjał zabawy w piaskownicy. Możemy jednak spróbować wyciągnąć
z niej pewne wnioski i otworzyć się na działania
dzieci.
Zestawiając opisy niewykorzystanego potencjału
dziury w piaskownicy, zatem entuzjazmu, współpracy, eksploracji, dociekań, nawet bez elementu kontynuacji w postaci projektu edukacyjnego, z tym,
czego doświadczał Alfie w trakcie zajęć językowych,
czy dzieci z przytaczanych przez P. Gray’a sytuacji,
według mnie, widać wyraźnie, która aktywność ma
wartość i sens, która jest pożyteczna i produktywna,
mimo że nie kończy się (nie skończyła się) żadnym
określonym produktem, która z nich miała szansę
przerodzić się we własne poszukiwania. Druga sytuacja pokazuje, czym zabawa może być, czy to inspiracją dla dalszych eksploracji, czy przestrzenią dla
wykorzystania zdobytej już wiedzy, opierając się jednak na zainteresowaniach i pomysłach dzieci, na ich
dobrowolnym zaangażowaniu. Mając taką alternatywę dla łamiącego entuzjazm systemu edukacyjnego,
może warto pomyśleć o dzieciach jako o osobach,
które zasługują na możliwość spędzenia czasu w placówce (i poza nią) w sposób znaczący i wartościowy
z ich (i zdroworozsądkowej) perspektywy.
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Teoria

O dziecięcej potrzebie zabawy – wspierające
i hamujące zachowania nauczycieli
Agniszka Olczak, Urszula Konkol

C

zym jest zabawa, bawienie się? Jak widzą ją
dzieci, a jak my dorośli? Czy dla dorosłego jest
ona tym samym, czym jest dla dziecka? Te i wiele innych pytań będzie przedmiotem analizy w tym opracowaniu. Podjęto w nim próbę ukazania, jak bardzo
dzieci potrzebują się bawić i jak nauczyciele mogą
tę aktywność wspierać, a także czego należy unikać,
by nie hamować, nie ograniczać dziecięcej zabawy.

Zabawa, bawienie się
Z perspektywy psychologii i pedagogiki, zabawę
traktuje się przede wszystkim jako jedną z form
(obok nauki i pracy) aktywności człowieka1. Zabawę,
w jej tradycyjnym ujęciu definiuje się „jako czynność,
w której osobnik bawiący się, a przede wszystkim
dziecko, osiąga przyjemność przez sam przebieg
czynności, niezależnie od tego, czy ta czynność ma
w konsekwencji jakiś uświadomiony, czy nie uświadomiony cel. A więc zabawa jest czynnością przyjemną dla samego procesu działania (…). Wszelka
zabawa (…) jest czynnością wolną, gdyż uczestnicy
są w niej nie dla jakiegoś pożytku”2. Można też na
zabawę spojrzeć tak, jak proponuje A. Stern, według
którego „dziecko nie rozróżnia życia, nauki, zabawy.
Dla dziecka stanowią one organiczną całość. Gdy
się bawi, świat dla niego jest w porządku. Czuje się
częścią tego świata. Czuje, że jego wrodzona skłonność do zabawy ma sens i znaczenie niezależnie od
miejsca i czasu. Wszystkie dzieci się bawią, nawet
w najgorszych warunkach. Wojna, bieda i głód czy
nadmiar dobrobytu – dzieci bawią się, kiedy to tylko możliwe”3. Trzeba jednak zauważyć, że analiza zabawy nie jest tak prosta i jednoznaczna, jak można
początkowo sądzić. Szerokich analiz jej złożoności
i niejednoznaczności dokonała w swych pracach D.
Waloszek4. Autorka definiując zabawę jako stan ist1   W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995, Wyd. Żak,
s. 12 i nast.
2   Ibidem, s. 13.
3   A. Stern, Zabawa. O uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu, Gliwice 2017, Wyd. Element, s. 20.
4   Por. m.in. w pracach D. Waloszek - Zabawa. Edukacja, Zielona
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nienia dziecka zauważa, że „od momentu urodzenia
człowieka zabawa stanowi uniwersum życia biologicznego, psychicznego i społecznego. Jeśli natura
wyposażyła nas w taki właśnie szczególny rodzaj aktywności początkowej, to określiła jednocześnie jej
użyteczność w pierwszych latach życia. Stan istnienia, który ze swej natury charakteryzuje się wolnością, swobodą i brakiem skrępowania, daje podstawy
do skutecznego uczenia się: siebie, świata poza sobą
i związków z tym, co wewnątrz i na zewnątrz człowieka. Niedostrzeganie tego jest odbieraniem sensu
dzieciństwa i w konsekwencji ubożeniem dorosłości, co niestety często ma miejsce”5. Owa złożoność zabawy uwidocznia się, gdy chcemy ją opisać,
dookreślić, ukazać nasz do niej stosunek. P. Gray
zauważa, że wtedy, „gdy próbujemy się głębiej zastanowić nad kwestią zabawy, nasz umysł wypełnia
się sprzecznościami. Zabawa jest czymś poważnym
i niepoważnym, trywialnym i głębokim, pomysłowym
i spontanicznym, a jednocześnie ograniczonym regułami i zaczepionym w prawdziwym świecie. Zabawa
jest czymś dziecinnym, ale leży u podstaw największych osiągnięć dorosłych”6. D. Waloszek definiuje
zabawę także poprzez cechy, które jej przypisuje,
jak: jasność, wzniosłość, piękność, dobitność, prawdziwość i autentyczność oraz potęgę7. Aktywność
zabawowa dziecka ma dla niego ogromną wartość,
jest sensem życia i dobrą szkołą odkrywania mechanizmów społecznych, jednak by mówić o zabawie,
o działaniu określonym jako „bawienie się” warto za
D.W. Winnicottem8 wskazać kilka kryteriów, które na
Góra 1996, Wyd. ODN; Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków 2006, Wyd. Naukowe AP; Zabawa jako
stan istnienia dziecka [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Kraków 2009, Impuls, s. 67-87;
oraz Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do
podjęcia nauki w szkole, Warszawa 2014, Wyd. Żak, s. 328-349.
5   D. Waloszek, Zabawa jako stan istnienia dziecka, op. cit., s. 69.
6   P. Gray, Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą? Podkowa Leśna 2015,
Wyd. MiND, s. 172.
7   D. Waloszek, Zabawa jako stan istnienia dziecka…, op. cit., s.7375.
8   Por. D.W. Winnicott, Playing and Reality, London 1971, Tavistock
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tę aktywność wskazują:

a) „przebieg zabawy wynika z wolnego wyboru;

1)

b) zabawa jest czynnością, przy której środki są
ważniejsze niż cele;

bawienie się związane jest z działaniem przebiegającym na zewnątrz i dostępne jest obserwacji innych ludzi;

2) trudno jest odnaleźć zewnętrzne kryteria wartości, dla której bawiący się podejmuje określone działania oraz przejawia zainteresowanie
pewnymi elementami świata fizycznego. Trudno
jest ustalić, czemu ono służy i często jest traktowane jako działanie dla samego działania oraz
oceniane jako „niepoważne”;
3) w trakcie działania bawiący się cały czas zachowuje możliwość odróżnienia świata „rzeczywistych” znaczeń od tych, które przykuwają jego
uwagę;
4) bawieniu się towarzyszy rodzaj pobudzenia czy
ekscytacji, która jest spostrzegana przez bawiącego się jako przyjemna i stanowi powód wystąpienia zadowolenia, radości powstających
w związku z bawieniem się”9.
Podsumowując, człowiek bawi się dla samej przyjemności, jaką zabawa niesie, nie dla zysku, nie dla wygranej, lecz dla samej zabawy, a niejako przy okazji
uczy się, wykonuje pracę intelektualną i fizyczną. Poznaje zachowania, naśladuje reakcje, słowa i gesty.
P. Gray sformułował trzy prawdy na temat zabawy,
o których, jego zdaniem, warto pamiętać. Są one następujące:
Prawda I : „Wszystkie charakterystyczne właściwości zabawy wiążą się z motywacją i określonym
podejściem do działania, a nie z jakimś konkretnym
działaniem. Dwie osoby mogą rzucać piłką (…), pisać
na komputerze – i jedna będzie to robić dla zabawy,
a druga nie”10.
Prawda II: „Zabawa nie musi być tylko zabawą.
Może w różnych proporcjach – od zera do 100 procent – łączyć się z poważnym nastawieniem”11. Związane jest to ze stopniem zaangażowania w zabawę.
Czysta zabawa (tylko dla przyjemności) częściej występuje właśnie u dzieci.
Prawda I II: Ta prawda jest bardziej złożona i składa się z następujących własności:
Publications.
9   Por. T. Czub, Proces bawienia się i jego właściwości terapeutyczne [w:] Dziecko w zabawie i świecie języka, red. A. Brzezińska, T.
Czub, G. Lutomski, B. Smykowski, Poznań 1995, Wyd. Zysk i S-ka, s.
271-273.
10   P. Gray, Wolne dzieci…, op. cit., s. 173.
11   Ibidem, s. 173.
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c) obiera przebieg, którym nie kieruje żadna fizyczna konieczność, lecz wypływa wprost z inwencji ludzi w nią zaangażowanych;
d) opiera się na wyobraźni, braku dosłowności,
pewnym dystansie do prawdziwego życia;
e) wiąże się z aktywnym i czujnym, ale pozbawionym stresu stanem umysłu”12.
Złożoność problematyki zabawy nie jest tu w pełni przedstawiona, a raczej została tylko zarysowana.
Chodziło tu jednak o to, by pokazać jej nieoczywistość i niemożność prostego skatalogowania, opisania. W kolejnej części tego opracowania podjęto
próbę przedstawienia tego, co sprawia, że dzieci się
bawią, wskazania ich motywów.

Potrzeba zabawy u dzieci
Motorem aktywności dzieci są ich potrzeby. To odczuwany brak, chęć wykonania czegoś sprawiają, że
dzieci podejmują określone działania. A. Stern wskazuje, że „pragnienie zabawy jest u dzieci silniejsze
niż inne potrzeby i nastroje. Silniejsze nawet niż
choroba. Również bardzo chore dzieci wciąż się bawią”13. L.S. Wygotski był zdania, że bez rozważenia
dziecięcych potrzeb, popędów, pobudek, motywów
nie zrozumiemy rozwoju dziecka i nie zrozumiemy
znaczenia zabawy, bowiem to właśnie te czynniki
bezpośrednio prowadzą do zabawy. Według Autora
dziecko ma naturalną tendencję do bezpośredniego
uwalniania, zaspokajania swojego pragnienia14. Dzieci chcą się bawić, lubią się bawić, a przede wszystkim potrzebują się bawić. To dzięki zabawie zaspokajają potrzebę poznawczą, szczegółowo opisaną przez
M. Kielar15. Autorka do szczegółowych potrzeb poznawczych dziecka zaliczyła: potrzebę eksploracyjną,
etykietowania, świeżości, uznania, znanego, pytania
i obrazu świata – i wszystkie one mogą być realizowane w zabawie i poprzez zabawę. Oczywiście nauczyciel poprzez dobrane starannie oferty, zadania,
formułowane komunikaty może dodatkowo wspierać
dzieci w ich zaspokajaniu, jednak w zabawie dzieje
się to naturalnie, w duchu wolności dziecka i często
na jego warunkach (ewentualnie ustalanych z pozostałymi uczestnikami zabawy).
12   Ibidem, s. 173-174.
13   A. Stern, op. cit., s. 31.
14   L.S. Wygotski, Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka
[w:] Dziecko w zabawie i świecie języka, op. cit., s. 68-69.
15   M. Kielar, Potrzeby i możliwości poznawcze dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 1989, nr 1.
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Warto w tym miejscu przyjrzeć się roli nauczyciela
w procesie wspierania rozwoju dziecka w toku zabawy. Czy jego obecność w zabawie jest pożądana?
Na ile może włączać się w jej przebieg? O czym
może decydować, a co powinien pozostawić decyzji
dzieci? Poszukiwanie odpowiedzi rozpoczniemy od
wskazania tych elementów / zachowań, które mogą
wspierać zabawę dzieci, jej rozwój i przebieg.

Co wspiera zabawę dzieci?
Wśród różnych zachowań nauczycieli możemy odnaleźć takie, które będą sprzyjały zabawie dziecka i takie, które będą hamowały aktywność zabawową lub
całkowicie ją przerywały. W tej części zatrzymajmy
się nad tymi zachowaniami, postawami, warunkami
zależnymi od dorosłych, które stymulują dzieci do
zabawy, wyzwalają zaangażowanie i radość działania.
Do kluczowych zaliczyć możemy:
•

zapewnienie dzieciom możliwości swobodnego
działania;

•

zaplanowanie czasu każdego dnia na zabawę;

•

zorganizowanie przestrzeni stymulującej do aktywności zabawowej;

•

szacunek okazywany zabawie dzieci;

•

zbudowanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa i wsparcia ze strony nauczyciela.
Swoboda działania jest tu kluczowa. D. Waloszek
wskazuje, że działanie swobodne, a takim jest zabawa, cechuje np. możliwość zachowania się zgodnego
z własnym wyobrażeniem, potrzebą, brak skrępowania, niezależność, prawo do przerwania działania, czy
dokonania zmiany, możliwość dokonywania wyborów
i inne16. Równie ważne jest zapewnienie dzieciom
czasu na zabawę zgodną z własnym pomysłem, według własnego planu. To często bywa problemem.
Coraz częściej przeładowany różnymi zajęciami harmonogram dnia sprawia, że czas na zabawę znacząco
się kurczy. Chcąc wspierać dzieci w rozwoju nauczyciel musi mieć świadomość, że zabawa jest kluczowym elementem tego procesu, a czas na nią przeznaczony jest bardzo ważny i nie może być traktowany
jako zmarnowany.
Zorganizowanie przestrzeni, aranżacja kącików tematycznych, rodzaj zabawek, wyposażenie sali w materiały i ich dostępność dla dzieci będą silnym bodźcem dla podejmowania tematycznych aktywności
dzieci. Przykładowo w grupie 5-6-latków zaaranżowano kącik medyczny, który był elementem realizowanego przez kilka miesięcy projektu o zdrowiu. Wy16   D. Waloszek, Zabawa. Edukacja, op. cit., s. 10.
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posażenie kącika w materiały opatrunkowe, w łóżko
(leżak), przybory medyczne, np. stetoskop, termometr, maseczki ochronne, rękawiczki, strzykawki itp.
wystarczyło, by przez wiele dni dzieci samodzielnie,
z dużym zaangażowaniem bawiły się w szpital, ćwiczyły opatrywanie ran, utrwalały telefony alarmowe
itp.
Nie mniej ważny jest szacunek okazywany zabawie
dzieci oraz zbudowane w nich poczucie bezpieczeństwa, jakie odczuwają w toku swojej aktywności wiedząc, że mogą liczyć na pomoc, wsparcie nauczyciela. Ów szacunek i poczucie bezpieczeństwa okażemy
dzieciom szanując ich wytwory, nie narzucając im
sposobu zabawy czy partnera, dając możliwość pozostawienia zabawy (np. bez sprzątnięcia), by móc
ją dokończyć troszkę później (np. po obiedzie). Gdy
zaś konieczne jest wprowadzenie określonych ograniczeń (czasu, miejsca) to ważne jest rzeczowe wyjaśnienie sytuacji, uzasadnienie konieczności i być
może zawarcie umowy17, która da dziecku informację,
jak można tę sytuację rozwiązać.
Konkludując, do zachowań sprzyjających zabawie
dziecka, możemy za D. Waloszek zaliczyć: dyskretną,
subtelną obecność obok i wśród dzieci, znajomość
możliwości, szans i potrzeb dzieci oraz zróżnicowania między nimi, refleksyjność, jakość reakcji nauczyciela na zachowania dzieci, wyposażenie otoczenia,
przemyślany sposób zagospodarowania przestrzeni
i czasu dziecka18. Jeśli zaś chodzi o rolę samego nauczyciela w przebiegu zabawy, to w grupie dzieci
młodszych często polega ona na bawieniu się z nimi
na zasadach równorzędnego partnera, bowiem dzięki
temu nauczyciel może wzbogacać zabawę w nowe
treści, dawać wzory zachowań. Natomiast w grupach
dzieci starszych, które preferują już raczej zabawę
z rówieśnikami, od nauczyciela oczekiwana jest życzliwa obecność, czuwanie nad udziałem wszystkich
dzieci, zmianą ról, czy interwencja w razie eskalacji
konfliktu. Czynny udział nauczyciela w zabawie możliwy jest natomiast tylko na wyraźne zaproszenie ze
strony dzieci i tylko na ich zasadach19.

Co hamuje zabawę dziecka?
Niestety bywa i tak, że nauczyciele w sposób nieświadomy, czasem z braku refleksji, wydają polecenia, podejmują działania, które wyhamowują zabawę,
17   Szerzej o zawieraniu umowy z dzieckiem pisze A. Olczak
w swoich książkach, por. m. in.: Umowa z dzieckiem w przedszkolu,
Zielona Góra 2015, Wyd. Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój.
18   D. Waloszek, Zabawa. Edukacja, op. cit., 83-113.
19   Szerzej o tym w artykule A. Olczak, Zabawy w role jako sposób
uczenia się przez dzieci zachowań demokratycznych [w:] Dziecko
w świecie zabawy…, op. cit., s. 98-100.
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psują ją, przerywają. I nie chodzi tu o sytuacje, gdy
przerwanie czy zakończenie zabawy jest konieczne
ze względu na potrzebę zjedzenia posiłku, wyjścia
z przedszkola, czy wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu. Chodzi o codzienne sytuacje, w których zabawa mogłaby toczyć się dalej, gdyby udało się nie
popełniać różnych błędów, jak choćby tych, które
wymieniamy poniżej, a które wypisano na podstawie
obserwacji oraz analizy zabawy dokonanej przez D.
Waloszek20:
•

ograniczanie czasu i miejsca na zabawę –
zwłaszcza to nieuzasadnione i irracjonalne;

•

obowiązek każdorazowego sprzątnięcia zabawy,
brak zgody na pozostawienie jej „na później”
– np. przy zachowaniu określonych wcześniej
zasad;

•

•

nudna przestrzeń – brak kącików tematycznych,
lub nie zmienianie ich przez długi czas, brak
troski o ich stan techniczny, estetykę itp.;
narzucanie dzieciom z kim i jak mają się bawić
(co wynika też z niedostatecznego rozeznania
możliwości dzieci, ich sympatii, narzucanie własnych rozwiązań, ograniczanie swobody działania);

•

stereotypowe dzielenie aktywności na tzw. zabawy dla chłopców i osobno dla dziewczynek;

•

wtrącanie się (bez zaproszenia ze strony dzieci) w ich zabawę, w jej przebieg, zbyt szeroka
inicjatywa nauczyciela, wyprzedzanie potrzeb
dzieci, ich pytań;

•

•

ograniczanie inicjatywy dzieci, stały dozór,
upomnienia, stale narzucane wymagania, które usztywniają zachowania dzieci, wprowadzają nerwowość w zachowania dzieci, nadmierna
dyscyplina;
brak reguł w grupie, brak konsekwencji w wymaganiach, brak zwyczajów dotyczących kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, co
powoduje też brak zaufania, a wywołuje dezorientację i chaos;

•

brak poczucia humoru ze strony nauczyciela,
sztywność relacji.
Powyższa lista zapewne nie wyczerpuje problemu,
ale ukazuje jak różne elementy przedszkolnej codzienności mogą być znaczące dla funkcjonowania
dziecka, także w sytuacji zabawowej. Być może wy20   D. Waloszek, Zabawa. Edukacja, op. cit., s. 113-117.
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mienione kwestie staną się punktem wyjścia do refleksji dla nauczycieli i zaczynem do zmiany, modyfikacji pewnych rutynowych zachowań.

Podsumowanie
Wartość zabawy w życiu człowieka opisana została
w literaturze bardzo szczegółowo. Chcąc lepiej poznać tę problematykę nauczyciel może zgłębić bogatą bibliografię z tego zakresu. Trzeba też wskazać,
że jednak obok wzbogacenia wiedzy na ten temat
potrzebna jest też refleksja nad tym, w jaki sposób
budowana jest atmosfera dla rozwoju zabawy w grupie. Może pomocne w tym względzie będą poniższe
pytania:
1)

Czy przestrzeń w mojej sali inspiruje dzieci do
zabawy? (I do jakiej zabawy?)

2) Jak często modyfikuję przestrzeń, zmieniam kąciki tematyczne, wzbogacam ich aranżację?
3) Jaki jest udział dzieci w kreowaniu przestrzeni
do zabawy?
4) Czy wszystkie obowiązujące w zabawach zasady, czy zakazy są konieczne i uzasadnione bezpieczeństwem dzieci? A może niektóre nie są
potrzebne? Może są zbędnym ograniczeniem?
5) Czy wyposażenie, aranżacja i sposób organizacji przestrzeni do zabawy jest adekwatny do
możliwości rozwojowych dzieci? Czy nie jest infantylizujący?
6) Czy nie wtłaczam dzieci w stereotypy, np. związane z płcią, kulturą, rasą? (na przykład poprzez
przypisywanie aktywności, zabaw innych dla
dziewczynek, a innych dla chłopców);
7) … i zapewne też inne pytania, które refleksyjny
nauczyciel może w tym miejscu samodzielnie
sformułować.
Szanowni Państwo! Przedszkole może być przestrzenią wielostronnego rozwoju człowieka, a zabawa jest
tą aktywnością, w której rozwój ten jest najbardziej
intensywny, wszechstronny, całościowy. Dlatego nie
żałujmy czasu na zabawę – pozwólmy dzieciom się
bawić, bo one tego bardzo potrzebują. Na zakończenie przywołajmy słowa Joanny Steinke-Kalembki,
która napisała: „Dziecko nie jest drzewkiem bonsai,
które należy dokładnie ukształtować, lecz dzikim
kwiatem, który od początku rozwija się według własnego planu. Zadaniem dorosłego jest towarzyszyć
mu na drodze rozwoju, a nie wyznaczać szlak. Każde
dziecko rodzi się z naturalną motywacją do samorozwoju: chce odkrywać i poznawać świat, nabywać
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nowe kompetencje i umiejętności (…). Dziecko (…) od
pierwszych chwil swojego życia jest aktywnym, dążącym do autonomii małym człowiekiem, odpowiedzialnym za własny rozwój. Potrzebuje mieć wpływ
na swoje życie i decyzje, a także wybierać, czego
chce się nauczyć, co poznać, kim być”21 – zabawa
daje ku temu moc możliwości, które warto wykorzystać.
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Teoria

Czym w zabawie może być patyk?
- czyli uwolnić wyobraźnię
Janina Huterska-Górecka
„Od zabawy zaczyna się postęp”.
Antoni Kępiński
Zacznę nieco prowokacyjnie:
A czym, w kontekście uwalniania wyobraźni w zabawie, może być plastikowe jajko sadzone lub marchewka z zaznaczonymi miejscami do „udawanego”
krojenia, umieszczone w kąciku kuchennym/lalek
w przedszkolu?
Ten tekst będzie o szansie na zaistnienie i urzeczywistnianie wyobrażeń dziecka w swobodnej działalności zabawowej, w zabawie „na niby”, czy innej
twórczej aktywności, wśród królujących „gotowców/
kolorowców”, (nie tylko w postaci zabawek, ale i innych rzeczy, niestety, nierzadko i w nadmiarze), widocznych w przestrzeni edukacyjnej przedszkoli
– jako zasygnalizowanie pewnego (moim zdaniem)
problemu – kilka myśli, pytań, refleksji.
W poniższej wypowiedzi, odnosząc się do własnych
spostrzeżeń opartych na długoletniej praktyce doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego,
stawiam wciąż nurtujące mnie pytanie: Dlaczego,
mimo bogatej wiedzy na temat pedagogiki przedszkolnej, w tym roli swobodnej zabawy w rozwoju
dziecka (z której to wiedzy nauczycielki mogą/powinny czerpać wskazania metodyczne), tak bardzo
rzeczywistość (tu wgląd w aranżację przestrzeni
i wyposażenia sal przedszkolnych), odbiega często
od warunków, w których mogłaby „królować” (jako
wartość w rozwoju twórczego myślenia) wyobraźnia
dzieci?
Jacob Bronowski w książce Potęga wyobraźni,
w eseju Niżej od aniołów pisze:
Człowiek jest stworzeniem szczególnym. Jego uzdolnienia
czynią go istotą unikalną w świecie zwierząt. W odróżnieniu od nich, nie jest elementem krajobrazu, lecz jego
współtwórcą (...). Wśród mnóstwa zwierząt, które pełzają,
ryją, pływają i latają wokół nas, człowiek jest jedynym nie
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uwięzionym w swoim otoczeniu. Jego wyobraźnia, rozum,
emocjonalna subtelność i odporność pozwalają mu przekształcać swe otoczenie, a nie tylko je akceptować1.
Swierdza, że przeobrażając swe środowisko z epoki
na epokę, dzięki ciągowi wynalazków, tworzył człowiek w procesie ewolucji kuturę. Ten ciąg osiągnięć
kultury nazwał J. Bronowski wznoszeniem się człowieka. Zatem – zdolność wyobraźni; przeobrażanie
środowiska; budowanie lepszej perspektywy świata...
Warto przytoczyć także myśl:
Przez calą niemal historię od dzieci wymagano, by wzorowały się na dorosłych”(...). Istniały, rzecz jasna, wielkie
cywilizacje. (...) Ale pod jednym względem żadna się nie
spisała; wszystkie ograniczały swobodę wyobraźni młodych2.
Współcześnie, mówi się o potrzebie wyposażenia
młodych ludzi w niezbędne kompetencje kluczowe,
czyli nowe umiejętności podstawowe o priorytetowym znaczeniu, których osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia oraz by
łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się
świata.
Wśród ośmiu kompetencji kluczowych, uważanych
za jednakowo ważne, gdyż aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej, jest
inicjatywność i przedsiębiorczość.
Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do samodzielnych pomysłów, wcielania
pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność
do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla
osiągnięcia zamierzonych celów oraz umiejętność
przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i ich wykorzystywanie.
1   J. Bronowski, Potęga wyobraźni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszwa 1988, s. 19.
2   Ibidem, s. 430.
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Czy i jak przeobrażanie środowiska, nabywanie
wyżej wymienionej kompetencji kluczowej (myślenie,
kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, planowanie, kierowanie
się emocjami), może zaistnieć, rozwijać się w zabawie „na niby”, innej samorzutnej, twórczej działalności zabawowej? Pytanie retoryczne.
Jestem przekonana, że w zabawie ujawniają się
i mogą doskonalić niemal wszystkie kompetencje.
Kwestia tylko warunków, w jakich zabawa pojawi się,
toczy, rozwija.
O wartości zabawy w życiu i rozwoju dziecka napisano wiele. Nie da się zaprzeczyć, że zabawa jako
najważniejsza działalność w wieku przedszkolnym
jest „życiem dziecka”, jest szczególną właściwością,
najważniejszym czynnikiem rozwoju (gdyż dzięki zabawie dziecko jest w stanie wznosić się na wyższe
szczeble swego rozwoju). Jako atrybut dzieciństwa,
sytuowana jest na najwyższym podium płaszczyzny
rozwoju dziecka.
O zabawie „jako wyobraźni w działaniu” i jej roli
w rozwoju psychicznym dziecka L.S. Wygotski mówi:
Działania w polu wyobrażeniowym, w obrębie sytuacji
„na niby”, nieskrępowane zamierzenia, tworzenie planów
życiowych i potrzeb woli – wszystko to powstaje w zabawie
i pozwala wspiąć się na „grzbiet fali”, czyniąc z niej najwyższy poziom rozwoju w wieku przedszkolnym3.
O zabawie jako podstawowej strategii edukacyjnej
i roli nauczyciela w realizacji zadań w przestrzeni
i czasie zabawy, pisze Danuta Waloszek4. W jednym
z wyodrębnionych zadań, wskazuje na organizację
warunków, czyli gromadzenie materiałów, edukacyjnie oddziałujących, prowokujących do bezpośredniego wykorzystania oraz nie ograniczanie przestrzeni,
czasu i formy ruchu dzieci w niej.
Bywa, że o zabawie, wśród wielu informacji o licznych programach, konkursach, akcjach i innowacjach,
piszą niektóre przedszkola na swoich stronach internetowych. Bardziej jednak piszą o niej jako o formie
zajęć organizowanych przez nauczycielki, niż o swobodnej zabawie, jako znaczącej w rozwoju dziecka
i TROSCE przedszkola w tym zakresie.
Zatrzymując te myśli, w kontekście zarysowanego na
wstępie problemu i przyglądając się rzeczywistości
– wizyty w przedszkolach, niezliczone ilości obrazów
3   L.S.Wygotski, Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka,
[w:] Dziecko w zabawie i świecie języka, red. A. Brzezińska, T. Czub, G.
Lutomski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 86.
4   D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna, metamorfoza statusu
i przedmiotu badań, Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej,
Kraków 2006, s. 270.
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(zdjęć, filmików - wirtualny spacer) umieszczonych
w Internecie i na stronach przedszkoli), zastanawiam
się - Jak „z tym” jest? Czy zabawa, w swej całej krasie:
spontaniczność, radość, wymyślanie, odmienność od
„zwyczajnego życia”, zabawa z „uwolnioną wyobraźnią”, ma dziś miejsce i przestrzeń w przedszkolu?
Jeśli tak, to co o tym by świadczyło? Czy zupełnie
zniknęła z pola widzenia, zdominowana elektroniką,
gotowymi zabawkami i zagospodrowaniem czasu
dzieci przez zajęcia planowane i kierowane przez nauczyciela, choćby i miały w nazwie „zabawa”?
Jeśli wniknąć w obraz aranżacji i wyposażenia przestrzeni edukacyjnej (abstrahuję w tym momencie od
praktyki zajęć organizowanych przez nauczyciela/
lkę), to jawi się prze strze ń, która (najczęściej!) od
A-Z została zaprojektowna wyobrażeniami dorosłych.
Kogo? Producenta zabawek, sprzętu, a potem nauczyciela. Nasuwa się pytanie: Jak traktujemy dziecko? dzieciństwo? I dlaczego tak? Dlaczego dorośli
(począwszy od producentów, nauczycieli, rodziców,)
uważają, że dziecko to „słodki elf”, któremu należy
świat jeszcze bardziej „osłodzić” feerią barw, którymi
pokryte są wszelkie sprzęty w sali (ozdabiane dodatkowo „słodkim” kształtem jeżyków, misiów, małpek,
myszek Miki i czego tam jeszcze). Dla przykładu:
półki na „kącik książki” w kształcie gruszki, jeżyka;
dywany - równie barwne, z wydrukowanymi wzorami
- kwiatami, alejkami, trasami dla „ruchu drogowego”;
wielkie „domki”, „sklepiki”, „płotki”... zabawki w stylu
disneyowskich ilustracji (i z takimi ilustracjami książeczki), imitacje produktów żywnościowych ...
Dodajmy do tego „wspaniałe” dekoracje równie dra pieżne kolorystycznie, wykonane pracowitą ręką
nauczycielki (bywa wątpliwego artyzmu), lub znów
„gotowce”, od udekorowanych tablic, ścian, sufitu,
po czegoś zawsze zaklejone okna ... Jawi sie jakiś
kult wyglądu sal przedszkolnych – w postaci „wylukrowanego tortu” podarowanego dzieciom.
Rodzi się pytanie: Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na wyobraźnię dziecka?. Czy w warunkach, zdeterminowanych przez dorosłych, „prawdziwa” zabawa
może w pełni zaistnieć? Kiedyś, jedna z dyrektorek
przedszkola – na moje pytanie „Dlaczego tak?” (kolorowo, gotowo) odpowiedziała: „A myśmy otrzymali
nagrodę władz lokalnych za najpiękniej udekorowane
przedszkole”. Chwała, że przy tej okazji był śmiech
i chwila refleksji.
Można zapytać: A kto ma/powinien mieć wiedzę?
Rzadko kto dostrzega (tu często rodzice), że dzieci
uczą się także podczas zabaw spontanicznych, zabaw
„na niby”. A martwi, jeśli w tej grupie nie znajdują się nauczycielki przedszkola. To zdumiewa i ro-
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dzi pytanie, które zostało postawione na wstępie:
Dlaczego, nauczycielki, „wyposażone” (zawodowo)
w wiedzę o zabawie i jej roli w rozwoju psychicznym
dziecka, tak łatwo... Jak to nazwać? – rezygnują...
ule gają... zachwycają się... tym, co tak naprawdę
jest „przeciw” rozwojowi tak dziecka w zabawie, jak
i zabawy jako takiej. Czy nie jest tak, że nadmierne
„upstrzenie” gotowcami, a przez to odebranie dzieciom przestrzeni fizycznej i mentalnej do własnych
twórczych działań (decyzji), nie tylko w zabawie, jest
przeciwskuteczne w edukacji dzieci? Bywa bowiem,
że im „piękniej, tym gorzej”, lub im „więcej (nauczyciela, dorosłych), tym mniej dziecka”, oraz im „więcej
dajemy (gotowców), tym więcej zabieramy”. Zabieramy pole do urzeczywistniania wyobrażeń, mocy
dziecka, możliwości współdecydowania/decydowania o „własnym warsztacie” zabawy/pracy, jakim, myślę, powinna być sala przedszkolna.
Bo, chociażby poza faktem, że kolorystyka dywanu
lub wzory na nim dekoncentrują dzieci, rodzi pytania:
•

Jak dzieci mogą przejawić własną inicjatywę na
przedstawienie „trasy dla samochodu?”, innej
wizji przestrzeni potrzebnej np. do zobrazowania ogrodu zoologicznego, planu miasta, czegokolwiek innego?

•

Ile twórczych pomysłów może wyzwolić gotowa
zabawka zawsze tak samo wyglądająca?

•

Czy gotowe zabawki, domki, sklepiki itp. (zawsze
te same, w tym samym miejscu, przez cały rok),
pozwalają rozwijać zabawę, modyfikować ją, bogacić w treść, powodować, by zabawa „w coś”
stawała się „bardziej pomysłowa”, ciekawa,
dłuższa (dojrzewanie pomysłów), by można było
dostrzec dynamikę przestrzeni zabawowej?
Położyłam jednego dnia przed dziećmi (5 lat) poszewkę na poduszkę z dekoracyjnym motywem „w łódeczki”, z pytaniem - jak „to” można wykorzystać w zabawie? Niewiele trzeba było czasu, by spora część sali
przeobraziła się w statek: w ruch poszły krzesełka,
przemieszczone stoliki, poszewkę trzeba było pociąć
na maszt, gorzej było z „drzewcem” (nie było takiego
wolnego przedmiotu w sali) – tu pomogła moja wyobraźnia (nauczycielki) – wyjęłam kij ze szczotki do
zamiatania. Wiele było problemów do rozwiązania:
skąd wziąć ster, koło ratunkowe?, z czego będzie
mostek kapitański, co zrobić z dziewczynami („przecież to statek piracki”) – dziewczyny wykorzystały koc i przeniosły się „na wyspę”, by przygotować
z klocków „posiłek dla piratów”... (Och, ten podział
ról społecznych...). Oczywiście, zrodził się też problem: jak kontynuować zabawę, (która „jest fajna”,
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wywołała tyle różnych emocji i pomysłów), w sytuacji, gdy stoliki i krzesełka potrzebne były „na swoim miejscu”, nie mówiąc o kiju do szczotki? Zatem,
kolejne wyzwanie – czym zastąpimy, jak, gdzie... jak
inaczej..., by sens, temat zabawy był ten sam.
Może jednak warto oddać dzieciom zmaganie się
z pomysłem na dobór (wytworzenie,przekształcanie)
środków/materiałów, przestrzeni, by miały to, co
według zamysłu w zabawie jest potrzebne/konieczne, i co pozwali na wizję własnego modelu zabawy,
zabawki, a przez to przecież damy im sposobność
rozwoju inicjatywy, przedsiębiorczości? Może także
pomyśleć o tym, na przykład w wyposażaniu kącika
kuchennego? Wiem – zabawki też są potrzebne. Pytanie tylko o ilość, walory estetyczne,wartość edukacyjną. Tu warto postawić pytanie – czy nauczycielki diagnozują zabawę, tzn. obserwują jej treść,
bogacenie się, by dowiedzieć się, czy zabawa ma
warunki do rozkwitu, czy się „rwie” (i dlaczego), jakie
umowy, reguły panują w zabawie, jak wiele uczestników angażuje zabawa...? Co tak naprawdę, zabawa,
którą obserwuję, daje dzieciom? A czego brakuje?
- by o to zadbać. Może brakuje miejsca (nie tylko
wyznaczonego przez „kącik”), czasu, inspiracji, nie
likwidowania efektów zabawy „tuż po”..., bo jutro
znów trzeba zacząć od początku... I jak tu rozwijać
pomysły? Zaobserwowana niedawno przeze mnie
sytuacja - chłopiec, zbudowany przez siebie pojazd
z klocków, wsuwa pod biurko nauczycielki ze słowami „niech pani mi popilnuje”...(???).
Z moich doświadczeń wynika, że zabawa jako taka,
sama w sobie, raczej nie jest poddawana diagnozie.
Mając na uwadze wartość diagnostyczną zabawy, dla
wiedzy o rozwoju dziecka – myślę, że im więcej zabawy swobodnej (w role, „na niby”), tym więcej informacji o potencjale dziecka, potrzebach, ujawniających się wszelkich kompetencjach (poznawczych,
społecznych, językowych, twórczych...). Dziecko
w zabawie jest sobą. Dlatego, troska o organizację
warunków do rozwoju swobodnej zabawy dzieci, to
także lepsze warunki do poznania rozwoju dziecka.
I teraz, przysłowiowe „dwa słowa” o możliwości
zaistnienia wyobrażeń dzieci, w zdominowanej wyobraźnią nauczycielki, dekoracją sali przedszkolnej.
I znów pytania:
•

Czego dzieci dowiadują się o sobie, gdy tak naprawdę na nic nie mają wpływu5?

•

Dlaczego nie można zaufać dziecięcej fantazji,
wyobraźni, twórczym pomysłom, by mogły de-

5   Warto przeczytać: M. Falkiewicz-Szult, Przemoc symboliczna
w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza Impuls 2007.
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cydować, jak udekorować przestrzeń własnymi
wytworami? W którym miejscu i jak zorganizują
„kącik” np. książki, teatralny, do zabawy „w..”;
jak będzie wyglądał (przedmioty,wystrój). A na
oknach może mogą być przyklejone np.witraże
wykonane przez dzieci? I nie na wszystkich –
wszak czyste okno - to okno na świat..
To także odwołanie się do potrzeb dzieci w realiza-

Fot. 3. Maciej wykonuje transformera.

cji własnych wizji w pracach plastycznych, zabawach
konstrukcyjnych.

Fot. 1. Maciej wykonuje transformera.

Fot. 2. Maciej wykonuje transformera.
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Trochę „pobocznie”, stawiam też pytanie - Może
warto/ trzeba spojrzeć krytycznie także na inne
przedmioty w sali, które moim zdaniem, infantylizują
rzeczywistość? Bywa, że zabierają przestrzeń dzieciom. Takim przykładem dla mnie jest „gotowiec”
– Majsterkowicz – stojący kolorowy mebelek. Od
razu powiem – są różne w wyglądzie i wyposażeniu.
Wiem, dość odosobniona jestem w kwestii zdania na
ten temat. Nauczycielki argumentują: „Ale przecież,
dzieci bezpiecznie się bawią”. Bawią. Zgadzam się.
Potrzebują wiele z tych elementów, które zastępują
rzeczywistą funkcję: nakrętki, wkrętaki, płaszczyzny
z otworami, nawet do łączenia z dobrze funkcjonującą plastikową wiertarką, ale zawsze zapytam – co
można przeciąć plastikową piłą? Mam przekonanie,
że wystarczyłoby, gdyby takie elementy znajdowały
się w skrzynce/pudełku do majsterkowania, lub jeśli „gotowiec”, to przynajmniej taki, który rzeczywiście
pozwala doświadczać tego, czemu zabawka z założenia
służy. Wiadomo, nie ma wtedy mowy o zabawie swobodnej, raczej o pracy pod nadzorem nauczycielki.
Są przedszkola, które całkowicie inaczej organizują przestrzeń (montessoriańskie, waldorfskie). Wiele
przedszkoli organizuje różne akcje – dni/tygodnie/
miesiące bez zabawek. Swego czasu, w jednym z programów telewizyjnych, jako niemal „wielkie odkrycie”
pokazano zabawy dzieci z surowcami wtórnymi, tzw.
odpadami. Myślę, że jeśli ktoś widział bawiące się
dziecko/dzieci w środowisku pozbawionym „gotowców”, ten wie, ile magii, fantazji, energii, współpracy,
inicjatywy, przedsiębiorczości, ujawnia się. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że dzieci potem wcale nie
tęsknią do powrotu gotowych zabawek. Nauczycielki
decydują o pozostawieniu jednych i drugich przed-
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miotów – i to jest dobre rozwiązanie. Bo zawsze
są dzieci, które „kipią” twórczymi pomysłami, a jednostajność wyposażenia sali zabiera im „skrzydła do
wznoszenia się”. Kiedy ja (w czasie gościnnej wizyty
w oddziale przedszkolnym) zapytałam dzieci – Czym
w zabawie w kąciku kuchennym może być patyk? –
posypało się wiele pomysłów: makaron, banan, ogórek, sztućce, lizak, lody..., a potem rozglądając się po
sali, już bardziej praktycznie niż symbolicznie: można
na nim zrobić kukiełkę, zrobić namiot, rączkę do
patelni... i ułożyć literki, czym ostatecznie się zajęły,
chwaląc się umiejętnościami.
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w zapisie o warunkach realizacji, w kilku punktach mówi o koncentracji na dziecku, jego
aktywności zabawowej i zdobywaniu doświadczeń
przez działanie na przedmiotach. Zwrócono w niej
również uwagę na aranżację przestrzeni edukacyjnej, na motywowanie dzieci do podejmowania samodzielnego działania. Chcę wierzyć, że zalecenia
te spowodują, że zabawa swobodna, „na niby”, znajdzie swoje należne miejsce w planach pracy nauczycielek przedszkola i ich TROSKĘ o zabezpieczenie
wszelkich warunków do jej zaistnienia, „toczenia się”
– rozwijania. Bo jak inaczej rozumieć zapis: „Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo
organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami
otoczenia”6.

Na zakończenie
Wykorzystując zapisany skądś cytat:
Szkoła nie musi być bowiem piękna architekturą, powinna
być piękna rozwiązaniami organizacyjnymi i pedagogicznymi. Takimi, które stworzą bogate środowisko uczenia się
w szkole i w różnorodny sposób stymulować będą motywację uczniów do nauki”,
pozwalam sobie przenieść tę myśl: Przedszkole nie
musi być piękne wyobrażeniem dorosłych. Powinno
być piękne organizacją dobrych warunków do tego,
czym dzieci żyją – swobodnej działalności zabawowej. Bo w niej jest motywacja do wysiłku, twórczej
myśli, uczenia się, szansa na aktywność i porozumiewanie się społeczne tak dziś pożądane. W tym
odkrywanie talentów dzieci. Nie ujmując niczego
6   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego
2017, (poz.356), Załącznik nr1, s. 8.

INSPIRATOR 2018/2

ciekawym projektom badawczym (wręcz jestem bardzo „za”) i ciekawym dla dzieci zajęciom organizowanym przez nauczycielki, także „w formie zabawy”,
zachęcam jedynie do spojrzenia w swojej praktyce
na warunki do zabawy swobodnej, zabawy „na niby”.
A nauczycielkom (a także rodzicom), zatroskanym
o „realizację podstawy programowej”, przytoczę myśl
L.S Wygotskiego:
Fakt tworzenia sytuacji „na niby”, z punktu widzenia
rozwoju można traktować jako drogę do myślenia
abstrakcyjnego, a jej powiązanie z regułą, jak sądzę,
prowadzi do rozwoju takich działań, które umożliwiają rozróżnienie zabawy i pracy, co jest najważniejsze w okresie szkolnym7.
No a co z tym „plastikowym jajkiem sadzonym”
w kontekście wyobrażeń? Myślę, że gdyby trafiło
z „kącika kuchennego” do innej przestrzeni zabawowej, to...? Dzieci wiedzą najlepiej!
O „uwalnianie wyobraźni”, w procesie edukacji dzieci, ale i nauczycielskiej, na podstawie tych kilku odniesień w powyższej wypowiedzi – zachęcam, ufając, że wzbudzę refleksje.

Bibliografia:
Bronowski J., Potęga wyobraźni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1988.
Falkiewicz-Szult M., Przemoc symboliczna w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.
Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
Wygotski L.S., Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka [w:] Dziecko
w zabawie i świecie języka, red. A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/
WE)

7   L.S. Wygotski, op.cit., s. 88.
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Teoria

Jak w zabawie dzieci uczą się współpracy?
Martyna Beyga, Weronika Piotrowska, Adriana Ślipko
Czym jest zabawa - wprowadzenie1
Zabawa towarzyszy ludziom od najmłodszych lat.
Mark Twain powiedział kiedyś, że „przestajemy się
bawić nie dlatego, że się starzejemy, lecz starzejemy
się dlatego, że przestajemy się bawić”2. Początkowo
zabawa kojarzyła się wyłącznie z przyjemnością. Jej
doświadczanie miało być czynnikiem, który wyróżnia ją wśród innych czynności ludzkich. Przez wiele
lat skupiano się na przyjemności jako na głównym
aspekcie zabawy, lecz było to lekceważące dla tego
pojęcia3.
Johan Huizinga definiuje zabawę jako czynność
swobodną, która odbywa się poza zwykłym życiem,
ale jest w stanie zupełnie pochłonąć osobę biorącą
w niej udział. Jest to czynność, z którą niezwiązany
jest żaden interes materialny. Zabawa to aktywność
odbywająca się według ustalonego porządku i reguł4.
Danuta Waloszek wyróżnia następujące cechy zabawy:
1)

Spontaniczność – związana jest ze szczerością
oraz bezinteresownością dziecka;

2) Ponadprzeciętność – z jednej strony oznacza
„brak zewnętrznego i wewnętrznego terytorium zabawy”5 z drugiej zaś strony „oznacza brak jej przestronnego zdeterminowania regionem, krajem”6;
1   Artykuł we fragmentach powstał na podstawie prac dyplomowych
Autorek – Weroniki Piotrowskiej, Zabawy tematyczne dzieci w wieku
przedszkolnym w opinii nauczyciela oraz Martyny Beygi, Zabawa jako
metoda pracy dydaktycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym, obie
prace zostały napisane na Uniwersytecie Zielonogórskim, pod naukowym kierunkiem dra hab. B. Idzikowskiego, prof. UZ, w roku akad.
2017/2018.
2   U. Kierczak, Zabawa: poradnik metodyczny, wychowanie fizyczne : nauczanie zintegrowane, WSiP, Warszawa 2002, s. 5.
3   W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987, s. 25.
4   J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s. 11-27.
5   D. Waloszek, Zabawa w dzieciństwie [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, red. T. Pilch, Warszawa 2008, s. 649.
6   Ibidem.
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3) Ponadczasowość – oznacza, że formy, sposoby
urzeczywistniania pomysłów są niezmienne oraz
dają możliwość skracania trwania zjawisk;
4) Niepowtarzalność, oryginalność – zabawa zawsze jest pierwsza, jedyna, pomimo tego, że
dziecko powtarza temat zabawy, to treści są zawsze inne.
Ukazane cechy zabawy pokazują wyraźnie, że zabawa
jest najważniejszą aktywnością dziecka7.
Danuta Waloszek wyróżnia trzy zasadnicze funkcje
zabawy w dzieciństwie:
a) profilaktyczna – zapobiega ograniczeniom;
dzieci samodzielnie podejmują trudne czynności, natomiast nauczyciel powinien również podejmować te czynności, przyjmując określone
role, jego zadaniem jest podjęcie zabawy, która
pokaże ważność dziecka;
b) kompensacyjna – pozwala na wyrównywanie
niepowodzeń, dzięki tej funkcji możemy również wyrównywać niedobory emocjonalne, które
wynikają często ze złych relacji w rodzinie lub
społeczne;
c) terapeutyczna – pozwala na rozładowanie napięcia oraz umożliwia korygowanie zachowań
niepoprawnych8.
Najistotniejszą funkcją zabawy jest jednak jej „bezpośredni związek z kulturą i z rozwojem człowieka
we wszystkich jego aspektach i zakresach”9. W toku
zabawy możemy scalać ze sobą dwa światy – przeszły oraz teraźniejszy, możemy mieszać doświadczenia z obu przestrzeni czasowych, a nawet przenosić je w przyszłość10.
7  
8  
9  
10  

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 650.
Ibidem.
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Stefan Szuman dokonał podziału zabaw na:
a) zabawy ruchowe, funkcjonalne oraz manipulacyjne,
b) zabawy tematyczne (które u Ch. Bühler występują pod nazwą zabaw fikcyjnych),
c) zabawy konstrukcyjne (majsterkowanie, budowanie),
d) zabawy kolektywne (bazujące na wytyczonych
zasadach bądź nie)11.
Zabawy tematyczne należą do najbardziej charakterystycznych form zabawy dzieci w wieku przedszkolnym12. W owej działalności dzieci naśladują to co je
otacza, życie dorosłych, w szczególności ich zachowania13.

Zabawy tematyczne – zabawy w role
Inspiracją dla treści zabaw tematycznych jest otaczający świat, wszystko to co dzieje się wokół dziecka. Dzieci starają się naśladować zachowania osób
dorosłych i przybierać ich role. Naśladowanie nie
jest możliwe w sferze rzeczywistej, ponieważ dziecko nie ma realnych możliwości ku temu i ma tego
świadomość. Co za tym idzie zabawy tematyczne są
odtwarzaniem różnych prawdziwych zdarzeń na niby,
dziecko przybiera rolę aktora. Zabawy tematyczne
przeobrażają się wraz z rozwojem dziecka i najpełniejszy kształt zaobserwować możemy u starszych
dzieci przedszkolnych. Mimo iż są to starsze dzieci
nadal jednak zdają sobie sprawę z tego, że zabawy te
mają charakter umowny14.
Mirosława Nerło w swoim artykule „Czemu służy zabawa” o zabawach pisze następująco: „zabawy tematyczne kształtują uczucia i osobowość dziecka. Przez
cały czas trwania zabawy dziecko reaguje różnymi
stanami emocjonalnymi na występujące w niej zdarzenia. Są to zarówno chwilowe wzruszenia, jak i długotrwałe nastroje. W sposób możliwie wierny zdarzenia, choć nieświadomy, dziecko odtwarza w swoich
zabawach role społeczne pełnione przez dorosłych.
Przenosi ono sytuacje z życia rodziny, łącznie z językiem, ruchami ciała i emocjami. Pozwala to dziecku lepiej zrozumieć zadania, jakie wykonują rodzice,
dziadkowie, sąsiedzi czy pani w przedszkolu. Przyjęcie roli odbywa się też zgodnie z płcią: chłopcy
odtwarzają role męskie, dziewczynki żeńskie”15.
11   W.J. Dyner, Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu,
Wrocław 1983, s. 35.
12   Ibidem.
13   Ibidem, s. 1.
14   Ibidem.
15   cyt. za J. Jarosz, http://p21.eduportal.koszalin.pl/pl/publik.ac-
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Zabawa tematyczna daje dziecku możliwość integrowania się ze społeczeństwem poprzez aktywne działanie, wyłącznie zabawowe. Daje okazję do uczenia
się roli odpowiedzialnych osób, szykuje się do tego,
żeby w przyszłości przyjąć taką rolę. Dziecko ma
świadomość, że każdy dorosły pełni jakąś rolę, ma
swoje miejsce w świecie. Dzieci mają dużą potrzebę
bycia takimi, jak oni. Jest to bardzo trudne, ale zabawa w odgrywanie roli motywuje ich do pracy nad
sobą16.
Ten rodzaj zabawy może być wykorzystany przez wychowawców jako narzędzie diagnostyczne, jako test,
który ułatwi scharakteryzowanie poziomu rozwoju
emocjonalnego i społecznego dziecka. Nauczyciel
może przewidzieć, jak dużą wiedzę posiada dziecko
na temat świata, innych ludzi, jaki ma do nich stosunek, a także, jak osoby dorosłe je traktują. Dzięki zabawie wychowanek może demonstrować swoje
obawy oraz lęki. W tej sytuacji zabawa pełni rolę
terapeutyczną. Pisze o niej J. Konopnicki, którego
zdaniem terapia zabawowa, tj. leczenie zabawą może
być bardzo skuteczna. Ma ona zastosowanie w poradniach psychologicznych w Wielkiej Brytanii oraz
w Ameryce. Polega ona na tym, że wychowankom,
u których zaobserwować można agresję, nadmierną
wstydliwość czy nadpobudliwość daje się możliwość
„wybawienia”, spełnienie potrzeby zabawy. Dzięki
temu pokonują oni własne kompleksy czy onieśmielenie w relacji z innymi ludźmi17.

Zabawa w role – lekcją współpracy
Zabawy w odgrywanie roli cieszą się największą popularnością w wieku przedszkolnym. Znaleźć można
w nich najbardziej dosadny wyraz przystosowania się
do środowiska kulturowo-społecznego. Dziecko odkrywa swoją świadomość, znaczenie oraz indywidualne miejsce w otoczeniu społecznym. Dziecko dostrzega, w jaki sposób opiekują się nim inni i zaczyna
przenosić to do własnych zabaw. Dzięki takim zabawom dziecko stopniowo i coraz silniej wczuwa się
w odgrywaną rolę, co w efekcie prowadzi do coraz
mocniejszego wrastania w środowisko społeczne18.
„Dobrze dobrana i przeprowadzona zabawa daje szansę każdemu dziecku na uczestnictwo we wspólnym
je/3249,funkcje-i-rola-zabawy-u-dzieci-w-wieku przedszkolnym.html,
dostęp 8.12.2018r.
16   W.J. Dyner, Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu,
Wrocław 1983, s. 342.
17   Ibidem, s.343-345.
18   W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987, s. 47.
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działaniu. Kształtuje więzi grupowe i odpowiednie
relacje pomiędzy jej uczestnikami. Integruje zespół.
Pomaga w pokonaniu dziecięcych lęków i barier”19.
Dziecko, które nie może brać udziału w zabawach,
szczególnie z rówieśnikami, staje się często egoistyczne i samolubne. Zabawa z rówieśnikami uczy
współpracy oraz podporządkowania się grupie,
w której występują odmienne charaktery. Zabawa
w grupie przedszkolnej zaspokaja potrzebę kontaktów społecznych, których dzieci nie doświadczają
w domu rodzinnym, chyba że dziecko posiada rodzeństwo w zbliżonym wieku20.
W toku zabawy, szczególnie grupowej, dziecko uczy
się norm społecznych, stosuje się do ustalonych reguł postępowania, a także jest świadome przestrzegania umów zawartych na potrzeby zabawy. Powyższe
aspekty pozytywnie wpływają na rozwój umiejętności
wspólnego działania i współpracy, rozwijają się również uczucia społeczne m.in..: życzliwość, koleżeńskość czy odpowiedzialność21.
Dzięki zabawie z innymi dziećmi jednostka rozwija się
w 3 sferach: poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Są one niezbędne do odpowiedniego działania psychiki dziecka, które stopniowo odkrywa swoje miejsce, rolę w społeczeństwie. Wspólna zabawa sprzyja
prawidłowemu kształtowaniu się osobowości dziecka.
Współpraca niesie za sobą wiele korzyści, m. in.:
•

uczy dziecko respektowania przyjętych zasad
i reguł,

•

uczy, że należy dążyć do osiągnięcia celu,

•

uczy dziecko akceptacji siebie oraz innych,

•

dzięki niej rozwija się u dziecka umiejętność
rozwiązywania problemów,

•

uczy dziecko radzenia sobie z emocjami własnymi oraz innych osób,

•

rozwija u dzieci umiejętność obrony swojego

zdania.
Dziecko będąc uczestnikiem zabawy, członkiem grupy rówieśniczej rozwija liczne społeczne kompetencje. Podczas zabawy w role dzieci mają poczucie, że
ich wkład ma istotne znaczenie dla efektu końcowego. Każde dziecko dokłada swoją „cegiełkę”. Może
czuć satysfakcję, poczucie wspólnoty i chęć powtórzenia działań opartych na współpracy w przyszłości.
19   D. Niewola, Zabawy integracyjne i nie tylko. Impuls, Kraków
2013, s. 11.
20   Ibidem.
21   B. Wojtal, Rozwojowe i terapeutyczne znaczenie zabawy w życiu dziecka niepełnosprawnego [w:] Dziecko w świecie zabawy, red. B.
Dymara, Kraków, 2009, s. 423.
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Podsumowanie
Pamiętajmy jednak, że nie tylko zabawy tematyczne
służą rozwojowi umiejętności współpracy. Sam fakt
bycia w grupie, wchodzenia w interakcje, negocjowanie działań, tematów, kierunków zabawy sprawia, że
dzieci dojrzewają społecznie do sprawnego współdziałania z innymi. Możemy je też wspierać w tym
zakresie poprzez różne proste zabawy, polecenia,
jak:
•

przeniesienie balonika trzymanego między głowami (bez pomocy rąk) w wyznaczone miejsce

•

tor przeszkód – jedno dziecko ma za zadanie
przeprowadzić przez niego drugie dziecko (które ma zasłonięte oczy)

•

przenoszenie kubka z wodą znajdującego się na
tacy w wyznaczone miejsce bez rozlewania (każde dziecko trzyma jeden uchwyt).
Od nauczyciela zależy, w jaki sposób zorganizuje
dzień w przedszkolu – naukę, czas wolny, czy będzie
zachęcał dzieci do współpracy czy rywalizacji. Dla
społecznych korzyści i dla rozwoju dziecka korzystne
jest, by w edukacji (także na wyższych szczeblach)
stawiać na współprace w różnych możliwie formach.
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Praktyka

Przedszkolny świat to dzieci świat. Refleksje po realizacji
projektu pt. Wzmacnianie partycypacji dzieci jako podmiotów
sprawczych w codziennym życiu przedszkola
Marta Pohl-Szymendera, Agnieszka Śledzińska

C

zasami natłok pracy sprawia, że nie zastanawiamy się głębiej nad swoją praktyką zawodową,
nie podejmujemy refleksji, nie analizujemy każdego dnia spędzonego w pracy. Wynika to najczęściej
z nadmiaru obowiązków lub codziennej rutyny. Skoro rzeczywistość szkolna lub przedszkolna, którą organizuje i za którą odpowiedzialny jest nauczyciel,
funkcjonuje bez zastrzeżeń, to po co wprowadzać
zmiany? Przecież nikt nie narzeka. Dzieci czują się
bezpiecznie i dobrze się bawią, rodzice i dyrektor
są usatysfakcjonowani… Jednak takie myślenie, choć
absolutnie nie jest złe, nie daje możliwości rozwoju
i zmian na lepsze, a co gorsza, może w długotrwałej
perspektywie przyczyniać się do wypalenia zawodowego. Co więc zrobić, by tego uniknąć? Odpowiedź
wydaje się prosta – rozmawiać.
Dla nas okazją do rozmów stały się spotkania w ramach projektu badawczego pt. „Wzmacnianie partycypacji dzieci jako podmiotów sprawczych w codziennym życiu przedszkola: badania w działaniu
w międzynarodowej perspektywie porównawczej”,
realizowanego w Instytucie Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej We Wrocławiu. Dr Katarzyna Gawlicz, która projekt koordynowała, zaprosiła
do udziału nauczycieli wychowania przedszkolnego
pragnących podjąć refleksję nad swoją praktyką zawodową w kontekście decyzyjności dzieci. Zgłosiło się kilka osób, zostali najwytrwalsi – refleksyjne
badaczki dziecięcej codzienności. W tej małej grupie spotykałyśmy się systematycznie, by dzielić się
swoimi doświadczeniami zawodowymi w odniesieniu do partycypacji dzieci. Obie pracujemy w publicznych przedszkolach we Wrocławiu. Placówki
różnią się wielkością: jedna jest wielooddziałowa,
druga – kameralna, organizacją pracy i misją. Jednak są to przedszkola, pracujące w myśl pedagogiki
naturalistycznej, w których zwraca się uwagę na poznawanie przez dzieci świata przez jego doświadczanie.
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Wspólne dyskusje na temat codziennych spraw,
dzielenie się specyfiką pracy tworzą pole do wyłaniania się nowych pomysłów. Wsparcie w formie
spotkań grupy nauczycieli, których łączą wspólne
spotkania w oderwaniu od zadań i obowiązków,
otwierają możliwość rozmyślania, eksperymentowania i pozwalają spojrzeć na swoją pracę z innego
punktu widzenia. Spotkania w gronie nauczycieli
dają szanse podjęcia dyskusji na tematy, których
nie poruszymy w gronie rodzinnym czy przyjaciół,
ponieważ nie spotkamy się z całkowitym zrozumieniem. Dzieci to mali ludzie i jak z każdym człowiekiem, trzeba ułożyć z nimi swoje relacje. Gdy
nagle te relacje obejmują grupę dwudziestopięcioosobową, to nie zawsze jest to łatwe. Nurtują nas
pytania, często potrzebujemy wsparcia w odniesieniu do tego, jak postępować, zastanawiamy się,
czy może ktoś inny znalazł lepszy sposób, czy są
już sprawdzone rozwiązania. To właśnie dają spotkania grupowe. Nam dały też możliwość obserwacji siebie: na co my pozwalamy dzieciom i na ile
w codziennych sytuacjach pozwalamy im wybierać.
Każda z nauczycielek biorących udział w projekcie
wyłoniła kilka istotnych dla siebie i swojej grupy
przedszkolnej obszarów, nad którymi chciałaby
pracować, by umożliwić dzieciom większą decyzyjność. Obserwowałyśmy obszary aktywności przedszkolnych, w których dzieci mogą w jakimś stopniu
o sobie decydować lub nie. Były to między innymi: jadalnia (spożywanie posiłków, wielkość porcji),
szatnia (ubieranie się według własnych preferencji
dziecka), zabawy w sali i na dworze (dostęp do różnorodnych materiałów plastycznych, wybór miejsca i towarzystwa do zabawy), plan dnia i zajęcia
zorganizowane (uczestnictwo w zajęciach, wspólne
planowanie aktywności w czasie dnia przedszkolnego). Następnie planowałyśmy, wprowadzałyśmy
i dokumentowałyśmy zmiany, jakich udało nam się
dokonać w przestrzeni wewnątrzgrupowej.
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Należy zaznaczyć, że w przedszkolu wpływ na rozwój dziecka ma nie tylko nauczycielka prowadząca
grupę, w ciągu dnia bowiem dziecko ma styczność
z wieloma dorosłymi osobami, które kształtują jego
zachowanie poprzez stawianie określonych wymagań lub krytykowanie niektórych działań. Nie chodzi
tylko o drugiego nauczyciela prowadzącego grupę
(jak to ma miejsce w przedszkolach publicznych), ale
również o panie z obsługi (wydające posiłki, sprzątające sale) czy panie-pomoce (w najmłodszych
grupach przedszkolnych). Uczestnictwo w projekcie pokazało nam mechanizm zachodzących zmian.
Najpierw potrzebna jest zmiana własnego myślenia
poprzez kierowanie się oczami dzieci, empatyczne
spojrzenie na świat z ich perspektywy i analiza ich
potrzeb w kontekście możliwości przedszkola. Następnie możliwe jest dokonywanie zmian, wspólnie
z dziećmi, na wspólnych warunkach, z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i ogólnych przedszkolnych
norm. Doświadczyłyśmy, jak bardzo ważne jest bycie pewnym zasadności wprowadzanych zmian, bez
tego bowiem nie jesteśmy w stanie egzekwować
tych zmian od personelu, który z nami współpracuje.
Jednym z elementów naszych badań było wykorzystanie podejścia mozaikowego Alison Clark, które
pozwala poznać perspektywę dzieci na określony temat. Informacje pozyskiwałyśmy od dzieci głównie
poprzez swobodną rozmowę z nimi, zarówno indywidualną, jak i grupową (kilkuosobowe zespoły). Był
to dialog dotyczący codziennego życia przedszkolaków. Punkt wyjścia dla rozmowy stanowiły zdjęcia ulubionych miejsc w przedszkolu, które dzieci
same wcześniej zrobiły, a później o tych miejscach
z fotografii opowiadały. Samo robienie zdjęć było
dla nas początkowo dość stresujące. Nie do końca
wiedziałyśmy, jak to zorganizować, by pozostawić
dzieciom pełną swobodę w robieniu zdjęć w całym
przedszkolu, a jednocześnie czuwać nad ich bezpieczeństwem i w razie czego służyć pomocą. Jednak
rzeczywistość pokazała, że nasze obawy były bezzasadne i dzieci świetnie poradziły sobie z zadaniem.
Przedszkolaki (najczęściej w parach) dostały aparat
do rąk i robiły zdjęcia w przedszkolu gdzie i jak
chciały. Umówiliśmy się w jednym punkcie w przedszkolu, by wiedziały, dokąd wrócić, by podzielić się
tym, co zrobiły. Następnie opowiadały, dlaczego
akurat te miejsca lub rzeczy sfotografowały. Wywiady z dziećmi pokazały, jak one dużo widzą i wiedzą.
W codziennej pracy przedszkolnej często trudno
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o spokojną rozmowę z dzieckiem w indywidualnej
relacji. Przeprowadzenie wywiadów z dziećmi na
konkretny temat pozwoliło poznać ich perspektywę
i pokazało, co jest dla nich ważne. Dzieci dyskutowały między sobą, komentowały fotografowane
miejsca, mówiły o tym, co lubią w nich robić. My
mogłyśmy być obserwatorami. Dzieci opowiadały
w sposób naturalny, spontaniczny, a nas te rozmowy
zaskoczyły. Okazało się, że dzieci zwracają uwagę
na szczegóły, o których my – dorośli często zapominamy. Ważny w przedszkolu jest dla nich pan
konserwator, interesujące są czujniki przeciwpożarowe. Pamiętają o ważnych dla siebie miejscach,
gdzie wydarzyło się coś dla nich przyjemnego bądź
przykrego. Niesamowite było to, że przedszkolaki potrafiły przytaczać historie nawet sprzed roku
czy dwóch, które wydarzyły się w określonej sali
przedszkolnej: „Kiedy było Halloween to do tej sali
przyszłyśmy, bo zawsze na Halloween śpieszymy się
do innej grupy” (Hania, lat 4). Przysłuchiwanie się
rozmowom potwierdziło nasze starania, żeby dzieci czuły się dobrze w przedszkolu. Dzieci doceniły
naszą pracę i miejsca, które dla nich tworzymy do
zabawy czy pracy. Jest to motywujące z punktu widzenia nauczyciela. Oto kilka wypowiedzi:
Opis kącika matematycznego: Patrycja, 5 lat:
Bo w nim też najbardziej lubimy się bawić, tu nie trzeba
czytać, w nim możemy się uczyć cyferek do matematyki.
Karolina: Same dzieci, i tam panie mogą sobie coś brać
do naszych zajęć z tego kącika.

Opis kącika czytelniczego: Magda, 5 lat: No bardzo
lubimy czytać książki i czytamy kiedy chcemy.
Opis szatni: Magda: Bo bardzo lubimy się przebierać.
Nadia, 5 lat: I nie chcemy zamarznąć na dworze na lodowy posąg. Ubieramy się same. Magda: Co nam mama
daje.

Opis wystaw w przedszkolu: Agata, 4 lata: Bo lubimy
sobie patrzeć na kolekcje. Luiza, 4 lata: To nie są nasze
prace, bo my lubimy dekoracje!

Dzieci zwracały uwagę na ogłoszenia dla rodziców;
podkreślały, że przyciąga je sam wygląd ogłoszenia
i elementy, które lubią. Same mówią o tym, że czytają je wtedy z rodzicami. Oto kilka przykładowych
wypowiedzi:
Kasia, 4 lata: Bo ja lubię bajki Disneya. Olek, 4 lata:
Dlatego, że jest tam choinka i takie okularki. Olek: Ja się
przebiorę w policjanta, sam zdecydowałem. Kasia: A ja
się przebiorę w śnieżkę, bo mam białą sukienkę.
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Ważnym elementem projektu było wspólne planowanie pracy. Każda z nas chciała w swojej grupie
przedszkolnej wzmocnić decyzyjność dzieci w zakresie planowania i każda robiła to na swój sposób, w zależności od możliwości. Należy podkreślić
fakt, że w dużych placówkach wiele rzeczy musi być
sztywno określone godzinowo, tak by 250 dzieci
uczęszczających do jednego przedszkola miało bezpieczne warunki do zabawy i pracy. Dlatego planowanie dziennych działań grupowych nie zawsze jest
możliwe tak, jakby dzieci chciały (bo jest za mało
czasu między posiłkami, by wyjść na daleki spacer,
bo nie ma drugiego nauczyciela ani żadnej pomocy, którzy mogliby zająć się dziećmi, które nie chcą
iść na wyprawę). Jednak okazuje się, że można znaleźć choćby drobne sytuacje, w których dzieci mogą
zacząć w większym stopniu decydować, np. kiedy
chcą bawić się na dworze, a kiedy w sali czy innych
dostępnych miejscach. Dzieci mogą też same decydować o czasie swojego uczestnictwa w zajęciach
wymagających podziału na grupy. W przedszkolach
praktykuje się takie podziały na niektóre zajęcia
specjalistyczne, typu: język angielski, gimnastyka
korekcyjna. Wszyscy pamiętamy sztywne podziały
sprzed kilku lat, kiedy sami chodziliśmy do szkoły.
Nauczyciel zawsze dzielił wtedy równo z dziennika
„jedna grupa – do numeru 12”, lub podział na dziewczyny i chłopaków… A przecież dzieci same mogą
zdecydować o tym, czy chcą iść na pierwszą, czy
na drugą turę zajęć. Czasem muszą dokończyć jakiś
ważny obrazek, czasem potrzebują chwilę odpocząć
lub skorzystać najpierw z toalety, czasem nie chcą
być z kimś w tej samej grupie – jest mnóstwo powodów, których dzieci zwykle nie artykułują. A co,
jeśli wszyscy będą chcieli iść na raz? Wszyscy na
pierwszą turę? Takie obawy ma niejeden nauczyciel
i my też je miałyśmy. Okazuje się jednak, że dzieci,
nawet te 3-4-letnie potrafią się między sobą dogadać (początkowo oczywiście z pomocą osoby dorosłej) i podzielić na dwie równoliczne grupy. Z powodzeniem można więc zostawić im swobodę w tej
kwestii.
Przedszkolaki mogą mieć także wpływ na tematy
omawiane w grupie. U jednej z nauczycielek polegało to na tym, że przez tydzień rozmawiałyśmy
z dziećmi, zbierałyśmy ich wypowiedzi na temat
tego, co chciałyby robić w przedszkolu, co je ciekawi, co teraz chciałyby poznać. Najważniejsze było
to, że starałyśmy się nie sugerować tematów. Zebrane informacje zapisywałyśmy i na ich podstawie
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sporządzałyśmy miesięczny plan pracy, w którym
uwzględniałyśmy propozycje dzieci.
Przez kilka miesięcy intensywnie zastanawiałyśmy
się nad przestrzenią, jaką pozostawiamy dzieciom
na decydowanie w naszych grupach przedszkolnych
i przez ten czas próbowałyśmy ją zwiększać na tyle,
na ile pozwalały warunki. Doświadczenie to było
dla nas bardzo cenne, pozwoliło na samorozwój nas
jako nauczycielek. Pokazało, że dzieci często zdają
sobie sprawę, że my, dorośli, jesteśmy im potrzebni. Nie możemy jednak tego wykorzystywać. Trzeba tak organizować czas i pracę, by zostawić przestrzeń dzieciom na doświadczenia. Miejmy odwagę
o tę przestrzeń powalczyć. Niech dzieci mówią, co
mogą, co potrafią, co chcą zrobić. My uzupełnimy
resztę – takie motto narodziło się w naszych głowach po analizie projektu.

mgr Marta Pohl-Szymendera
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog z 15-letnim stażem, specjalizuje się w pedagogice przedszkolnej.
Absolwentka pedagogiki opiekuńczej z promocją zdrowia,
pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie oświatą w DSW
we Wrocławiu. Pracowała jako pedagog i wychowawca
świetlicy w gminnym gimnazjum, prywatnym przedszkolu, a
obecnie pracuje w publicznym przedszkolu we Wrocławiu.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki
Celestyna Freineta oraz Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

mgr Agnieszka Śledzińska
Nauczyciel-terapeuta z sześcioletnim stażem w przedszkolu
publicznym. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na
kierunku pedagogika. Laureatka Nagrody Prezydenta Wrocławia dla nauczycieli. Z przedszkolakami pracuje metodą
projektów i wciąż poszukuje nowych rozwiązań, aby wspierać ich samodzielność i podmiotowość.
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Praktyka

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne usprawniające
aparat artykulacyjny dzieci w wieku przedszkolnym
Dagmara Zosiuk

Z

abawa w wieku przedszkolnym ma istotne znaczenie, gdyż pozwala dziecku na wyzwalanie
spontanicznej aktywności. Johan Huizinga wskazał
tezę, iż zabawa jest czymś niewymuszonym, dobrowolnym, gdyż uprawiamy ją w wolnym czasie i jest
to rodzaj odpoczynku, aktywności wolnoczasowej1.
Zabawa zajmuje nadrzędne miejsce w edukacji
przedszkolnej, natomiast niniejsze opracowanie
dotyczy zabawy, ale w kontekście rozwoju mowy
dzieci.
Poziom rozwoju mowy dziecka zależy od jego indywidualnych predyspozycji i cech wrodzonych.
Oczywiście są normy rozwojowe, które wskazują, w jakim okresie życia dziecko powinno zacząć
wypowiadać pierwsze słowa lub poprawnie artykułować głoski, jednak te ramy nie zawsze opisują mowę każdego dziecka. Jak wspomniano wyżej
jest to norma rozwojowa, dlatego jeśli dziecko od
niej nie odbiega, jest to prawidłowe, natomiast,
jeśli dziecko ma ewidentne problemy, należy skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie logopedii,
ale we własnym zakresie również trzeba usprawniać aparat artykulacyjny. Tutaj szczególne zadanie
należy do rodziców lub opiekunów dziecka, gdyż
to właśnie oni są świadkami pierwszych wypowiadanych słów przez dziecko. Na prawidłowy poziom
rozwoju mowy wpływa szereg czynników, najważniejsze z nich to psychofizyczny rozwój dziecka
i bez wątpienia wpływ środowiska wychowawczego.
Jeśli chcemy, aby nasze dziecko prawidłowo artykułowało poszczególne głoski i robiło to w sposób
sprawny, należy ćwiczyć i nieustannie stymulować
aparat artykulacyjny. Ćwiczenia te powinny być
w formie zabawy, gdyż wówczas dla dziecka proces
przyswajania zasad prawidłowej wymowy stanie się
1   J. Huizinga, Homo ludens - Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik,
Warszawa 1985, s. 11-15.
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bardziej atrakcyjny i przede wszystkim dziecko będzie chętnie chciało wykonywać różne ćwiczenia2.
Pierwszymi nauczycielami dziecka w zakresie rozwijania mowy powinni być przede wszystkim rodzice, ponieważ oni pierwsi zauważą ewentualne nieprawidłowości. Jednak co można zrobić, aby tym
nieprawidłowościom zapobiec? Otóż należy po
prostu rozmawiać z dzieckiem, udzielać wyczerpujących odpowiedzi na jego pytania oraz gimnastykować buzię i język, gdyż w przyszłości przyniesie
to pożądane rezultaty. Zabawa w rozwoju mowy
dzieci w wieku przedszkolnym, a nawet jeszcze
młodszym odgrywa znaczącą rolę, gdyż usprawnia
narządy artykulacyjne, co w konsekwencji prowadzi
do kształtowania pozytywnych nawyków, ale także
zbliża dziecko i rodziców pod względem emocjonalnym. Tak naprawdę już od momentu narodzin
dziecko wykonuje pewne ćwiczenia artykulacyjne,
np. ssanie czy żucie. Rodzice powinni dawać swoim
pociechom prawidłowy wzorzec mowy, czyli unikać
nadmiernych zdrobnień czy spieszczeń, za każde
prawidłowo wypowiedziane słowo należy dziecko
chwalić, gdyż spowoduje to zachętę do dalszych
ćwiczeń, będzie to dla dziecka formą motywacji do
dalszej pracy3.
Bawiąc się ,,logopedycznie’’ z dziećmi można
w każdej sytuacji, nawet przy stole przed posiłkiem ćwiczyć wysuwając język i chowając go,
podczas ubierania można ,,cmokać’’ i robić wiele innych ćwiczeń usprawniających narządy mowy.
Jeśli dziecko ma problem z prawidłową wymową
samogłosek, to należy pokazać mu, iż zajęcia z logopedą nie muszą być nudne i monotonne. Zabawy logopedyczne stymulują do prawidłowego
mówienia, można je przeprowadzać w grupach lub
2   M. Dembińska, Domowe zabawy logopedyczne, WSiP, Warszawa 1994, s. 3.
3   G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola,
WSiP, Warszawa 1998, s. 17-18.
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indywidualnie. Profesjonalista potrafi tak zorganizować i poprowadzić zabawę i ćwiczenia logopedyczne, aby dzieci przyswajały zasady poprawnej
polszczyzny, poznawały nowe słowa i przy okazji
współpracowały z terapeutą. Dzięki tak skonstruowanym zajęciom z terapii logopedycznej, rodzice
mają łatwiejszy udział w tym procesie, ponieważ
mogą ćwiczyć z dzieckiem w domu.
Zabawy nie powinny być jednak przypadkowe, ale
winny wnosić nowe umiejętności poznawcze. Zabawa w procesie przyswajania poprawnej wymowy
jest kardynalna, gdyż ćwiczenia z zakresu logopedii
bywają bardzo wyczerpujące dla dziecka, a wprowadzenie elementów zabawowych może ten proces nieco
uprzyjemnić i uatrakcyjnić,
ale również nieco zmniejszyć
poziom zmęczenia i stresu.
Dobrze jest połączyć zabawy
typowo logopedyczne z aktywnością ruchową i manualną, gdyż spowoduje to rozwinięcie motoryki małej i dużej,
jak również usprawni aparat
mowy. Mowa i ruch mają
ze sobą wiele cech wspólnych, dlatego warto łączyć
ze sobą obie te sprawności
dla osiągnięcia lepszego efektu w terapii. Dziecko
z pewnością chętnie przyjdzie kolejny raz na zajęcia, które są prowadzone w formie aktywnej zabawy, aniżeli jedynie ćwiczeń wykonywanych przed
lustrem. Terapia logopedyczna dla dzieci przedszkolnych powinna być stosowana tylko w formie
zabawy, gdyż jak wiadomo, wówczas główną formą
aktywności jest zabawa właśnie. Nie należy mylić
zabawy samorzutnej z zabawą zorganizowaną lub
dydaktyczną, bo o takiej jest mowa.
Wiemy już, że zabawa jest ważna w procesie
przyswajania mowy, natomiast teraz należy podać praktyczne przykłady zabaw, które są wskazane przy wadach wymowy. Zacznijmy od prostych
ćwiczeń artykulacyjnych: wysuwamy język, chowamy go, przesuwamy język na boki, unosimy język
na górną wargę i opuszczamy, dotykamy językiem
poszczególnych zębów górnych i dolnych, oblizujemy wargę górną, następnie dolną. Powyżej zostały
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przedstawione ćwiczenia języka, teraz czas na ćwiczenia warg4. Szeroko otwieramy usta i zamykamy,
wysuwamy wargi do przodu (u) i do tyłu (e), rozciągamy wargi na kształt samogłoski ,,i’’, układamy dolną wargę na górną i odwrotnie, dolną wargą
zasłaniamy dolne zęby, a górną-górne, dmuchamy
przez złączone wargi, parskamy, cmokamy, liczymy
językiem zęby5. Te ćwiczenia można realizować zarówno z całą grupą, jak i indywidualnie.
Drugą ważną kategorią ćwiczeń logopedycznych
są ćwiczenia oddechowe, które pogłębiają oddech,
ćwiczą przeponę. Bardzo prostym przykładem ćwi-

Źródłó: Pixabay.com

czeń oddechowych jest puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na piórko. G. Demel proponuje
w swoim opracowaniu także: chuchanie na zmarznięte dłonie, wypuszczanie pary, parskanie, gwizdanie,
wypuszczanie powietrza z balonika, wdech, wydech6.
Istotne są także ćwiczenia słuchu fonematycznego,
które polegają na rozumieniu i różnicowaniu dźwięków mowy. Dziecko tak naprawdę poznaje te ćwiczenia już od momentu narodzin, kiedy styka się
bezpośrednio z zabawkami interaktywnymi, które wydają dźwięki o różnym natężeniu. Dzieci, zwłaszcza
w wieku przedszkolnym lub młodszym wieku szkolnym zwracają uwagę na poprawną wymowę i często
poprawiają inne dzieci lub nawet dorosłych, ale nie
przez złośliwość, tylko po to, aby wyegzekwować
pewne normy7.
4  
5  
6  
7  

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 20-21.
Ibidem, s. 21-22.
Ibidem, s. 23-24.
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Kolejną grupą ćwiczeń w formie zabawy są ćwiczenia słuchowe. Są one prowadzone dla różnych
grup wiekowych – starszych i młodszych i obejmują odgłosy zwierząt, pojazdów, instrumentów muzycznych. Dzieci bardzo lubią tego typu zabawy,
ponieważ mogą sprawdzić swoją wiedzę z różnych
dziedzin. Zatem jakie ćwiczenia i zabawy logopedyczne z tego zakresu zaproponować maluchom?
G. Demelowa w swoim opracowaniu proponuje
kilka zabaw, np. toczenie piłki, kamyczka po podłodze i określanie jaki wydał dźwięk, potrząsanie
zamkniętym pudełkiem wypełnionym ryżem, makaronem, grochem i rozpoznanie tego, klaskanie,
uderzanie klockiem o klocek, kamykiem o kamyk,
łyżką o łyżkę, identyfikowanie ukrytego budzika,
radia, naśladowanie i rozpoznawanie odgłosów
zwierząt, rozpoznawanie osób po głosie, zabawa
,,Król ciszy’’, ,,Kto cię woła?’’. Dobrze jest zastosować ćwiczenia z zakresu akustyki, np. naśladujemy duże dzwony: bim-bam-bum, kapiąca woda
z kranu: plim, plim, plom, plom, gramy na gitarze:
dong, dong, uderzamy w wielki bęben: bum, bom,
bum, w talerze: czin, czin, gramy na trąbce: tra,
ta, ta, mały zegarek: cyk, cyk, cyk, wołanie w górach: Hello!, wołanie w lesie: hop-hop!8. Dla dzieci
starszych także możemy zastosować powyższe pomysły, jednak starajmy się wprowadzać inne możliwości. Liczymy wyrazy w zdaniu, tyle ile jest słów
klaszczemy w dłonie, klaskanie tyle razy, ile sylab
jest w wyrazie, szukanie przedmiotów, które zaczynają się na tę samą spółgłoskę, pisanie imion
dzieci, wydzielanie tzw. trudnych spółgłosek, np.
sta, pta, tło itp., różnicowanie wyrazów, które różni
tylko jedna głoska, np. bułka-półka, domek-Tomek,
góra-kura, bal-pal, bąk-pąk itd9. Możemy zaproponować dzieciom ćwiczenia oddechowe: wdech
i wydech, robimy wdech i dmuchamy na piórko
lub skrawek papieru, robimy wdech i wymawiamy
,,s’’ raz ciszej, a raz głośniej, gramy na organkach,
gwizdku. Przedszkolaki bardzo lubią wszelkiego
rodzaju zagadki. Zaproponowane tutaj służą wywołaniu głosek szumiących: Ma długi ogonek, oczy
jak paciorki, gdy zobaczy kota, umyka do norki
(mysz), Powiem zagadkę niezwykle prostą: Jakie
warzywo jest marchewki siostrą? (pietruszka), Gdy
8   G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola,
WSiP, Warszawa 1998 (cyt. za:) L. Łukaszewski, ,,Wychowanie Muzyczne w Szkole’’, 1975, nr 4.
9   G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola,
WSiP, Warszawa 1998, s. 26-27.
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mama gotuje, często na brzuszek zakłada kolorowy
……. (fartuszek). Jeśli chodzi o głoski syczące, to
dzieci mogą powtarzać za nauczycielem, np. pas,
las, nos, lis, termos, włos, kleks, piasek, mostek.
Dzięki temu utrwalą wymowę głoski ,,s’’10.
Podsumowując, pedagodzy, rodzice i logopedzi
mogą zaproponować szereg różnych zabaw i ćwiczeń, które usprawniają narządy artykulacyjne, wywołują poszczególne głoski. Zabawy te mają funkcję dydaktyczno-kształcącą, ale także rozrywkową,
relaksacyjną. Rodzice, którzy stosują zabawy logopedyczne u dzieci z zaburzoną mową mają z nimi
zdecydowanie bliższe relacje i w toku terapii logopedycznej dziecko chętniej będzie brało udział
w proponowanych działaniach/zabawach. Zachęcajmy nasze dzieci do zabawy, sprawmy, aby nauka prawidłowej wymowy stała się przyjemnością
i dawała satysfakcję.

Bibliografia:
Chmielewska E. , Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli
i rodziców, Kielecka Oficyna Wydawnicza PW ,,MAC’’ SA, Kielce 1997.
Dembińska M., Domowe zabawy logopedyczne, WSiP, Warszawa 1994.
Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1998.
Huizinga J., Homo ludens - Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik, Warszawa 1985.
Łukaszewski L., ,,Wychowanie Muzyczne w Szkole’’, 1975, nr 4.

10   E. Chmielewska, Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla
nauczycieli i rodziców, Kielecka Oficyna Wydawnicza PW ,,MAC’’ SA,
Kielce 1997, 25-28.

mgr Dagmara Zosiuk
Nauczyciel kontraktowy w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Gorzowie Wlkp. Absolwentka PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i WSP im. J. Korczaka w Warszawie, specjalność:
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zainteresowania
naukowe i zawodowe obejmują pedagogikę zabawy KLANZA,
elementy arteterapii, z uwzględnieniem bajkoterapii, terapię
pedagogiczną i logopedię.
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Praktyka

Zabawy kulą i kołem w przedszkolu
Alicja Malinowska

Matematyka to sztuka wyjaśniania. Jeśli odmówimy
uczniowi uczestnictwa w tej aktywności – w stawianiu
własnych problemów, konstruowaniu własnych skojarzeń
i dokonywaniu odkryć, jeśli odbierzemy mu prawo do
błędów, fałszywych hipotez „uchronimy” ich przed twórczą frustracją, pozbawimy inspiracji, zakażemy testować,
porównywać i łączyć stworzone przez siebie wyjaśnienia
i dowody – pozbawimy ich w rzeczywistości kontaktu z matematyką.

jest powodem do dumy i radości. Dziecko opowiadając o tym co zrobiło, np. swoim rodzicom, tak naprawdę utrwala zdobytą, podczas doświadczeń, zabaw i prac, wiedzę i ubiera ją w terminy zrozumiałe
dla siebie. Inspiracją dla mnie do samodzielnego wymyślania gier i zabaw dla dzieci, są słowa prof. Edyty
Gruszczyk-Kolczyńskiej:
Dzieciom nie jest obojętne, w co i jak się bawią. Podstawowe znaczenia mają bowiem aktualne potrzeby rozwoju
umysłowego dzieci. Sprawiają one, że: Podejmuje z własnej, nieprzymuszonej woli taka zabawę, która pozwala
mu zgromadzić możliwie dużo doświadczeń przydatnych
dla kształtowania w swoim umyśle tworzących się tam
schematów; Bawiąc się używa dostępnych mu przedmiotów i nadaje im takie umowne znaczenie, aby zgromadzone przy ich pomocy doświadczenia dokładnie pasowały
do budowanego w umyśle schematu; Jest zainteresowane
daną zabawą i powtarza ją tak długo, dopóki budowany
schemat nie osiągnie takiej postaci, że dziecko może go
stosować w sytuacjach życiowych tu i teraz; Gdy się tak
stanie, dziecko zaczyna się interesować inną zabawą i jest
to zawsze taka, która może mu dostarczyć doświadczeń
potrzebnych do konstruowania następnego schematu lub
doskonalenia poprzednio badanego, jeżeli zachodzi taka
konieczność1.

(P. Lockhart, Lament matematyka)

A

ktywność zabawowa pozwala dzieciom na odkrywanie, poznawanie i budowanie własnych doświadczeń. Zabawa to działanie, które dzieci w wieku
przedszkolnym lubią najbardziej. Zabawa pozwala na
pokonanie lęków i przepracowanie tego wszystkiego, co w życiu realnym jest niemożliwe. Dzięki zabawie przedszkolak, nie posiadając fachowego zasobu
słownictwa, np. z dziedziny matematyki, może ją odkrywać i przeżywać. Dzięki zabawie dziecko nabywa
chęci do działania i dzielenia się swoimi odkryciami
z innymi.
Potrzeba przebywania w grupie i społeczeństwie
budzi potrzebę tworzenia gier z zasadami. W taki
sposób dziecko przygotowuje się do życia w społeczeństwie. Kiedy dziecko jest ich twórcą, bierze
czynny udział w konstruowaniu życia społecznego.
Przedszkolak, który jest kreatorem działań, przeżywa zabawy i gry w sposób emocjonalny. Uważam,
że efektywne uczenie się jest możliwe jedynie wtedy, kiedy dziecko samo doświadcza i wykonuje dane
czynności i rzeczy.
Właśnie dlatego w przedstawionych i wymyślonych
przeze mnie zabawach jest tak dużo propozycji działań plastyczno-technicznych. Biorąc udział w zabawach plastycznych, przedszkolak jest pochłonięty
tym co robi, dodatkowo proponowane zabawy mają
właściwości relaksacyjne, przez co czuje się dobrze.
Uczy się bawiąc. Jednocześnie ukończone dzieło
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Przedstawione poniżej propozycje zadań, pomagają dzieciom na samodzielne zdobywanie wiedzy,
np. odkrywanie brył obrotowych. Dzieci uczą się
dostrzegać koła i kule dookoła siebie, dostrzegając
jednocześnie praktyczne ich zastosowanie. Jestem
zwolennikiem metod pracy opierających się na samodzielnym tworzeniu i działaniu dzieci. Wiem, że
dzięki temu mogą przeżywać i bawić się swoimi odkryciami.
Cel główny:
•

dostarczenie dzieciom
w atmosferze zabawy,

możliwości

działania

1   E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu” 2003
nr 5, s. 269.
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•

samodzielne odkrywanie i budowanie wiedzy,

•

dostrzeganie występowania kształtów w przyrodzie i ich zastosowania w życiu codziennym
człowieka.
Cele szczegółowe:
•

rozróżnianie i nazywanie prostych figur geometrycznych,

•

nazywanie figur – kula, koło,

•

dostrzeganie różnic i podobieństw,

•

odkrywanie związku między kulą a kołem,

•

dostrzeganie, że kula i koło są „obrotowe”,

•

wyjaśnianie i argumentowanie, wnioskowanie,

•

rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

•

nabywanie umiejętności dzielenia się i współpracy.
Metody pracy i środki dydaktyczne:
Metody: zabawy inspirowane przez nauczyciela.
Środki: przedmioty w kształcie kuli, koła, woreczek
do zawieszenia na szyi, sprzęt do baniek mydlanych,
nożyk, kartki, ołówki, farb, koła wykonane z drutu,
chusta „Klanza”, piłki, obręcze, krążki tekturowe/
plastikowe, kręgle, obrazki przedstawiające wykorzystanie kuli i koła w życiu człowieka , materiały plastyczne, guziki, kulki dekoracyjne z otworami, latarki,
ścianki tekturowe załamane pod kątem prostym…
Wprowadzenie do zabaw
INSPIRACJA – wprowadzenie do problemu.
Woreczek z niespodzianką. Dzieci siadają w kręgu. Nauczycielka ma na szyi zawieszony woreczek
z otworami (z lewej i prawej strony) na dłonie, z zamieszczoną w środku szklaną kulką. Dzieci (siedzą
w kole), po kolei otrzymują woreczek, wkładają dłonie i dotykają przedmiotu, nie wyciągając go na zewnątrz.
Przy drugim okrążeniu woreczka, nauczycielka zamienia kulkę na plastikowe koło.
Pytania:
•

Co było w środku?

•

Jak nazwiemy (określimy) te przedmioty (kształty)?

•

Jak można odtworzyć ich kształt za pomocą
dłoni, ramion?
Dzieci odpowiadają tak jak potrafią, nauczycielka
akceptuje wszystkie wypowiedzi, nie poprawia, nie
wyjaśnia. Zachęca do zabawy ruchowej: na hasło (np.
przerwę w muzyce) dzieci dobierają się w pary, po-
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tem w grupki i w dowolny sposób pokazują za pomocą rąk, całego ciała kształt kuli i koła.
Zabawa 1
Szukamy odpowiedzi na pytanie: Czym się różni koło
od kuli?
Kula i koła na zjeżdżalni – Dzieci otrzymują: piłeczki
(np. tenisowe), koła druciane, plastikowe (z tekturki),
deseczki lub sztywne inne podkładki do utworzenia
równi pochyłej (mogą dodatkowo wybrać inne przedmioty). Sprawdzają, które przedmioty i dlaczego łatwiej toczą się.
Kula i koło na chuście animacyjnej - Dzieci najpierw
na chuście umieszczają koło. Wachlując chustą, starają się jak najszybciej umieścić przedmiot w otworze.
Podobnie postępują z umieszczą na chuście piłeczką
(kulą).
Po zabawie nauczycielka zadaje pytanie: Który przedmiot łatwiej (szybciej) można było umieścić w otworze? Dlaczego? Dzieci wyjaśniają opisują, nazywają
i ustalają różnice miedzy kołem a kulą.
Zabawa 2
Nauczycielka rozdaje dzieciom koła (wykonane
z drutu) z propozycją wykorzystania ich dowolnie
w zabawie, ale bez możliwości zniekształcania. Po
zabawie nauczycielka zadaje pytanie: Czy ktoś bawił
się kołem tak, by szybko się obracało? - i wprawia
koło w ruch obrotowy. Co zaobserwowałyście? Dzieci samodzielnie podejmują próby wprawienia swojego koła w obrót.
Nauczycielka wielokrotnie demonstruje obracające
się koło – widać zarys kuli. Kula powstaje z koła.
Zabawy 3 – Co zobaczymy?
1)

Dzieci otrzymują plastelinę (po kilka wałków),
nożyki, ołówki i kartki. Nauczycielka zachęca do
ulepienia kuli. Następnie biorą kartkę i ołówek.
Pytanie: Jak myślicie, co zobaczymy na kartce,
gdy obrysujemy kulę?

2) Przecinają nożykiem kulę na połowę. Przyglądają się płaskiej stronie – przykładają do kartki,
obrysowują. Dzielą się spostrzeżeniami.
3) Dzieci wybierają po dwa koła wycięte z tekturki, z zaznaczonym promieniem. Wykonują
cięcie nożyczkami po linii (promieniu). Łączą
ze sobą koła (wsuwają w przecięcia), rozkładają,
tworząc figurę przestrzenną. Pytanie – do jakiego kształtu podobna jest figura?
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4) Dzieci otrzymują kilka zestawów pomocy: latarka, tekturowa ścianka (np. z przeciętego na 4
części niewielkiego kartonu), małe piłki, koła
wykonane z paska papieru – na tyle szerokie,
by mogło „stać”. Dzielą się na grupki. Nauczycielka proponuje, aby umieszczać we wnętrzu
„kąta” (odsunięte od ścian) kolejno kulę, potem
koło i podświetlać latarką tak, aby można było
zobaczyć odbicie figury na każdej ze ścian.
Przed stawieniem każdego przedmiotu, stawiamy
pytanie: Jak myślicie, jaki kształt będzie miał cień?
Dzieci działają, dyskutują, mają czas na doświadczanie.
Pytania:
•

Co odkryłyście?

• Jak myślicie, z czego wynikają różnice?
Dzieci swobodnie wypowiadają swoje spostrzeżenia.

ODKRYWANIE ZASTOSOWANIA i OBECNOŚCI KULI i KOŁA
w życiu codziennym i w przyrodzie
Inspiracja do zabaw w „Poszukiwacza”
•

Do czego w życiu człowiek wykorzystał kulę
i koło?

•

Co w przyrodzie ma kształt kuli, koła?

Zabawa - Poszukiwacz
Nauczycielka proponuje zabawę w poszukiwacza –
„Kto znajdzie najwięcej?” Najpierw w sali, a potem
(np. następnego dnia na dworze, w domu) dzieci wynajdują i zaznaczają rysunkiem (napisem) na małych
karteczkach zastosowanie i obecność kuli i koła wokół nas. Kolekcjonują kartki. Ważne jest, by kartoniki
były tego samego rozmiaru. Po kilku dniach poszukiwań, nauczyciel proponuje zabawę, pt.: ,,Kolekcja”.
Wszystkie kartoniki rozłożone są na dywanie obrazkiem w dół – zostają pomieszane. Dzieci losują
kartki – pokazują obrazek i zaczynają układać swoją
kolekcję. Gra jest skończona w momencie kiedy jeden z graczy zawoła ,,kolekcja” – to znaczy, że udało
mu się zdobyć karty przedstawiające element: przyrodniczy, techniczny, sportowy, element sztuki, oraz
inny przedmiot użytkowy. W momencie kiedy gracz
wylosuje kartonik z elementem grupy, którą już ma,
odkłada kartę na miejsce. Można dokonać podziału na: Przyroda (np. planety, pajęczyna, słonecznik,
kapelusz grzyba, owoce...); Technika (pojazdy, koło
wodne...); Sport (rzut kulą, piłka, kręgle, ping-pong,
serso...); Architektura/Sztuka (budowle, obrazy); Inne
(np. ozdoby – bombki, biżuteria...), znaki drogowe,

INSPIRATOR 2018/2

sygnalizacja świetlna, koła samochodów. Kiedy zabawa przestaje interesować dzieci, karty można wykorzystać do stworzenia czterech plakatów tematycznych.
Kul a i koł o w z a ba wa c h p l a st yc z no-konst rukc yjnych

Rybka
Nauczyciel wywiesza w całej sali prace plastyczne
wykonane metodą origami kołowego. Prace mogą
przedstawiać owoce, postaci, pojazdy, zwierzęta,
mogą to być również abstrakcje wykorzystujące jedynie koła. Kiedy dzieci zainteresują się nowymi
elementami, nauczyciel wskazuje na stoły, gdzie
umieszczone są koszyczki z rożnej wielkości kolorowymi kołami z papieru. Znajdują się tam również
kleje i kartki papieru. Zainteresowane dzieci, w sposób spontaniczny zaczynają tworzyć własne prace
zainspirowane widzianymi obrazkami.
Na stołach można umieścić kolorowe kartki z konturami różnej wielkości kół. Dzieci mogą je wycinać.
Może się przecież zdarzyć sytuacja, że w koszyku
nie będzie odpowiedniego koła dla projektu małego
artysty. W sytuacji, kiedy widzimy, że dziecko nie
potrafi poradzić sobie z taką formą zabawy, możemy
mu pomóc, poddając, np. szablon do wycięcia i samodzielnego zrobienia (poniżej zamieszczony jest
szablon potrzebny do wykonania rybki na zdjęciu).
Każde dziecko, które chce wykonać rybkę wybiera kartkę z ulubionym kolorem. Dzieci wycinają koła
a następnie, jeżeli tego chcą, wymieniają się kolorami brzuchów rybki, płetw itp. W ten sposób powstają wielokolorowe rybki, zaprojektowane przez dzieci.
Po skończonej zabawie możemy podziwiać nowo powstałe dzieła.

foto: A. Malinowska, praca córki Agatki, lat 4.

Korale
Wcześniej nauczyciel zwraca się z prośbą do rodziców o przygotowanie dzieciom na zajęcia koralików,
guzików, cekinów w kształcie kuli lub koła.
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Nauczyciel wchodzi do sali, ma na sobie kolorową
i rzucającą się biżuterię – korale, wisiory, bransoletki. Ważne jest, aby wszystkie elementy były okrągłe lub kuliste oraz wykonane ręcznie. Nauczyciel
zachęca dzieci do zgromadzenia się wokół siebie,
ściąga biżuterię i pozwala dzieciom ją obejrzeć, zobaczyć z czego jest zrobiona. Opowiada, że każda
z tych rzeczy jest wykonana ręcznie przez artystę. Ta
informacja staje się inspiracją do zabawy w jubilera. Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: jak myślicie,
z czego moglibyśmy wykonać takie ozdoby? Dzieci
przypominają sobie o przyniesionych do przedszkola rzeczach. Samoistnie rozpoczynają porównywać
swoje zbiory, wymieniać się i bawić w artystę. Jako
uatrakcyjnienie zajęć nauczyciel może zaproponować wykonanie elementów do biżuterii z masy solnej.

nie: Jak myślicie, jaki kształt będzie wewnątrz jabłka,
kiedy je przekroję na połowę w ten sposób? (nauczycielka pokazuje ruch krojenia w poprzek jabłka).
Obserwacja dwóch połówek jabłka oraz gniazda nasiennego wpisanego w środek okręgu.
Dzieci za pomocą patyczka „żłobią” linie prowadzące
od pestek do okręgu. Opisują wygląd. Każdą część
owocu wycieramy ręcznikiem papierowym, malujemy
farbą i odbijamy na papierze lub materiale.

Korale z kul z masy solnej - Nauczyciel wspólnie
z dziećmi wykonują masę solną. Każde dziecko lepi
kule ze swojego kawałka masy solnej. Przy pomocy
wykałaczki lub plastikowej igły, dzieci nawlekają korale na nitkę. Prace zostają zostawione do wyschnięcia. Po kilku dniach, gdy masa stwardnieje, dzieci
ozdabiają swoje prace. Pod koniec zajęć powstaje
imponująca wystawa biżuterii.
Bączek
Dzieci bawią się bączkami. Po pewnym czasie nauczyciel rozdaje tekturowe, żółte koła i kredki. Nic
nie mówiąc, rysuje na swoim kole czerwoną kreskę,
wbija w nie kredkę i zaczyna bawić się własnoręcznie
zrobionym bączkiem .
Dziecko podczas zabawy bączkiem odkrywa możliwości, jakie daje wirowanie zabawki - koła – mieszanie się kolorów, w tym przypadku powstanie pomarańczowy. Dzieci samodzielnie rysują kreski na
swoich bączkach.

foto: A. Malinowska, praca córki Agatki, lat 4.

Stemple
Nauczyciel przygotowuje talerze z farbami, białe
kartki papieru. Na tacy obok układa różne przedmioty, np.: pokrywkę od słoika, piłkę tenisową, plastikowy kubek, rolki po papierze toaletowym (kilka sztuk),
lekko nadmuchany balon, przekrojone na pół jabłko,
cytrynę i pomarańczę. Zabawa polega na moczeniu
poszczególnych przedmiotów w farbach i odciskaniu
ich na kartkach papieru. Poprzez taka zabawę, dzieci tworzą abstrakcyjne obrazy stworzone z obręczy
i pełnych kół. Dodatkowo utrwalają swoje wiedzę na
temat tego, że kula powstaje z koła. Odkrywają ciekawe faktury i dokonują własnych obserwacji matematycznych.
Inspiracja do dalszego zdobywania wiedzy poprzez
zabawę w stemplowanie może być następujące pyta-
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foto: A. Malinowska, praca córki Agatki, lat 4.

Wyklejanka - Tęcza
Taką zabawę plastyczną można zaproponować dzieciom w sytuacji kiedy są zmęczone i potrzebują odpoczynku. Swoją pracę przedszkolak może wykonać
przez kilka dni. Na początku zajęć nauczyciel może
zadać pytanie, które jednocześnie pobudzi dziecięcą
ciekawość i pozwoli na wykorzystanie zdobytej wie-

33

dzy w praktyce: Czy pamiętasz, co się stanie kiedy
rozgnieciemy kulkę z plasteliny? Nauczyciel przygotowuje kartki z wzorem tęczy (paski tęczy wypełnione gęsto kółkami). Daje plastelinę i zachęca do twórczej pracy. Dla zachęcenia przedszkolaka, można mu
pomóc, by widział jak zaskakujący będzie efekt jego
pracy.

Mandale
Nauczyciel w koszyczkach przygotowuje kolorowe
koła różnej wielkości. Każde dziecko otrzymuje swoją kartkę papieru i rozpoczyna układanie obrazu. Praca może być tworzona przez kilka dni. Każde dziecko
przykleja swoje koła do kartki. W ten sposób powstają abstrakcyjne mandale, które można powiesić
na wystawie.
Rytmy
Układanie rytmów jest bardzo ważnym elementem
w rozwoju dziecka. Bawiąc się rytmami, przedszkolak
zdobywa potrzebną mu wiedzę na temat regularności
świata. Zaczyna dostrzegać i rozumieć matematykę
(E. Gruszczyk-Kolczyńska ,,Dziecięca matematyka”)

Fot:. A. Malinowska, praca córki Agatki, lat 4.

Zrób dla mnie obraz
Nauczyciel rozsypuje na dywanie kilka paczek płatków kosmetycznych. Siada na podłodze, zachęcając dzieci do wspólnej zabawy. Grupa zapoznaje się
z przedmiotami. Dzieci dotykają wacików, zaczynają
budować z nich wieżę. Nauczyciel, bawiący się razem z dziećmi, bierze garść płatków i podrzuca je do
góry, próbuje dmuchać w wacik tak, by nie opadł. Zachęca dzieci do zabawy. Może się tu pojawić element
rywalizacji – komu uda się jak najdłużej utrzymać
wacik w powietrzu. Następnie nauczyciel pokazując,
że jest zmęczony tym dmuchaniem, bierze garść wacików, siada na dywanie i zaczyna układać obrazek,
swoim działaniem zachęcając dzieci do podjęcia relaksującej formy zabawy z okrągłymi wacikami. Każde dziecko bierze potrzebną ilość wacików. Nauczyciel rozdaje kolorowe chustki i proponuje stworzenie
obrazków z samych kół. Tłem dla tego typu działań,
może być spokojna muzyka relaksacyjna.

W koszyczku nauczyciel przygotowuje koła w 4 kolorach. Nauczyciel rozpoczyna układanie wzoru (
trudność rytmu uwarunkowana jest indywidualnymi
potrzebami grupy lub dziecka). Zabawa polega na
dokończeniu rytmu.
Budowla z kul
Pytanie: „Jak postawić budowlę z tych kul?
Dzieci otrzymują kosz z kolorowymi kulkami plastikowymi (takie które służą do wypełniania basenów
z piłkami ). Dobierają się w pary lub grupki. Do konstrukcji wybierają przedmioty z sali według własnych
pomysłów.
Przedmioty codziennego użytku – nowe znaczenie
Nauczyciel bawi się pomponem przypominającym
sowę. Pompon ma podoklejane oczy, uszy i skrzydełka. Opowiada, że taki breloczek zrobił samodzielnie
ze starego pompona od czapki. Inspiruje dzieci do
zabawy twórczej.
Dzieci gromadzą w sali przyniesione z domu różne
przedmioty w kształcie kuli i koła (np. globus, bombka na choinkę, piłka, kula styropianowa, obrączka,
bransoletka, kolczyk, koło od roweru, hula hop, podstawka pod kubek). W parach (grupkach) lub indywidualnie wykonują dowolne konstrukcje nadając
przedmiotom nowe znaczenie.
Zabawa – Kula do koła

foto : A. Malinowska, praca córki Agatki, lat 4.
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Przedszkolaki dzielą się na dwie drużyny. Nauczyciel przygotowuje dwa zestawy po dwa koszyczki.
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W pierwszym koszu znajdują się, np.: zakrętka od
butelki, pokrywka od małego i dużego słoika, mały
talerzyk – te przedmioty są rozłożone na mecie
w rzędach. W drugim koszyku umieszczone zostają
różnej wielkości kule: szklana kulka, piłeczka pingpongowa, piłka tenisowa, mała piłka. Zabawa polega
na dopasowaniu kuli z koszyka znajdującego się na
starcie do odpowiedniego koła na mecie. Zadaniem
ostatniej osoby z każdej drużyny jest ułożenie par
od najmniejszej do największej i oczywiście sprawdzenie poprawności. Wygrywa ten zespół, który jako
pierwszy skończy wyścig i nie popełni błędu.
Czego to ślad?
Nauczyciel przygotowuje dużą planszę do zabawy
– brystol. Na planszy nauczyciel odrysowuje różne
przedmioty: pokrywki, zakrętki, talerzyki, kubki, krążki itp. Wszystkie przedmioty zostają umieszczone
w koszyku obok planszy. Zabawa polega na dopasowaniu przedmiotu do jego odrysowanej obręczy.
W innym wariancie zabawy, dzieci siedzą w kole dookoła planszy. Koszyk z przedmiotami wędruje po
kolei do każdego dziecka. Dzieci wybierają interesujący je przedmiot i starają się odszukać jego miejsce na planszy. Zanim to zrobią, mogą samodzielnie
spróbować odrysować wybrany przez siebie przedmiot.

W ten sposób dzieci tworzą abstrakcyjne obrazy. Zabawę najlepiej wykonywać na dworze.

Propozycje gier
Kołowe puzzle
Nauczyciel przygotowuje puzzle z talerzyków papierowych .
1)

talerz przecięty na pół

2) talerz przecięty na 4 części
3) talerz przecięty na 3 równe części
4) 4 talerz przecięty na 5 równych części ...
Każda układanka znajduje się w osobnej kopercie.
Dzieci układają puzzle. Za każdym razem układanka
ma kształt koła. Dziecko odkrywa fakt, że koło może
składać się z wielu mniejszych lub większych klinów.
Kołowe memory
Nauczyciel tworzy karty do gry w memo, gdzie jedna
para to jedno koło przecięte na pół .
Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej par.

Kręgle
Na podwórku (sali gimnastycznej) dzieci ustawiają
kilka zestawów kręgli (zabawy w grupkach). Nauczyciel pokazuje kulę i koło (krążek) – Co wybieracie
do zbijania kręgli? Dlaczego?
Zabawy ruchowe
•

gra w ringo,

•

kręcenie hula – hop,

•

wyścigi z niesieniem kulki na łyżce,

• gra w piłkę nożną i inne.
Przy każdej zabawie zadajemy pytanie: Dlaczego
w tej zabawie wykorzystane jest koło a nie kula?
(i odwrotnie).
Kolorowe bańki
Nauczyciel barwi farbami lub barwnikami płyn do
baniek mydlanych. Kiedy powstaje bańka, dzieci
określają jej kształt – mówią, że jest kulą. Kiedy jednak bańka pęka na kartce papieru, powstaje koło.
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Dodatkowe gry, w których zostały umieszczone koła i kule
jako element strategiczny
Twister
Sędzia kręci strzałką albo zamiast tego użyjcie automatycznego sędziego, który podaje na głos wylosowane: kolor oraz kończynę, którą trzeba przenieść/
postawić (np. Lewa ręka na czerwone!) na odpowiednie pole na macie. Wszyscy gracze muszą wykonać
ten ruch jak najszybciej.
Zasady gry:
•

Na jednym kole można postawić tylko jedną
nogę lub rękę!
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•

Koło zajmuje gracz, który stanął na nie pierwszy. Jeśli nie możecie ustalić, kto był pierwszy,
decyduje o tym sędzia. Decyzja sędziego jest
ostateczna i nieodwołalna.

•

Po wykonaniu swojego ruchu nie możesz już
się poruszać. Tylko sędzia może pozwolić Ci na
przesunięcie jednej z kończyn, tak by inny gracz
mógł przestawić swoją!

•

Jeśli wszystkie sześć kół w danym kolorze są
zajęte, wylosujcie jeszcze raz.

•

Jeśli sędzia podaje rękę/nogę i kolor, na którym właśnie stoisz, musisz przenieść się na inne
pole w tym samym kolorze (jeśli wszystkie sześć
są zajęte, wylosujcie raz jeszcze).

•

Jeśli oprzesz się na macie łokciem lub kolanem
albo upadniesz na matę - odpadasz z gry2.

Gra w kulki
by rozpocząć grę potrzebne są:
•

2-6 graczy,

•

płaska, gładka powierzchnia (najlepiej dywan,
podłoga, piasek),

•

coś, czym można zaznaczyć koło (na chodniku
kreda, na piasku patyk, w domu kawałek sznurka i taśmy klejącej),

•

13 małych kulek,

najmniej jedna kostka palca dotykała podłoża. Ręka
gracza może znajdować się wewnątrz koła. Celem
gry jest wybicie poza koło małej kulki/kulek tak, aby
jednocześnie duża kula pozostała wewnątrz koła.
Gdy gracz wybije kulki poza koło, zbiera je, a za każdą z nich otrzymuje 1 punkt. Potem ponownie strzela
do kolejnej kulki z miejsca, w którym zatrzymała się
duża kula. Runda kończy się, gdy pierwszy gracz nie
wybije kulki poza koło, wówczas grać może kolejna
osoba. Aby celnie wybijać kulki należy pamiętać, by
patrzeć raczej na swój cel, niż na własną rękę z dużą
kulą. Drugi gracz poza wybijaniem małych kulek
może próbować także wybić dużą kulę przeciwnika
poza koło. Jeśli mu się to uda, w następnej rundzie
przeciwnik będzie musiał strzelać spoza koła. Gra
kończy się, gdy wszystkie małe kulki znajdą się poza
kołem. Wygrywa ten, kto ma ich najwięcej!3
Gra w pchełki
Pchełki – gra zręcznościowa, która polega na
wstrzeleniu do miseczki mniejszych krążków przy pomocy większego. Wygrywa ten gracz, który pierwszy
umieści w miseczce wszystkie swoje krążki. Jednemu graczowi są przyporządkowane pchełki w jednym
kolorze4.
Dobrym pomysłem może być zorganizowanie zestawu gier i zabaw dla rodziców. Taki zestaw można
rozdać rodzicom na zebraniu ogólnym, wywiesić na
tablicy informacyjnej lub przygotować karteczki do
pobrania dla chętnych.

• po 1 dużej kuli dla każdego z graczy.
Zasady gry:

To tylko niektóre pomysły na dobrą zabawę z dziećmi w przedszkolu.

Na ziemi zaznaczcie koło o średnicy od 90 cm do 3,5
m (im większe koło, tym trudniej). W domu najlepiej
wziąć sznurek o długości około 3 metrów. Po dwóch
przeciwległych stronach koła zaznaczcie równoległe
linie.

W przedstawionych propozycjach dzieci przede
wszystkim bawią się określonymi przedmiotami,
a przy okazji odkrywają wiedzę, w tym przypadku
związaną z matematyką.

Aby ustalić kolejność graczy usiądźcie za jedną z linii
i rzućcie po kolei swoją dużą kulę w kierunku drugiej
linii, po przeciwległej stronie koła. Grę rozpoczyna
ten, kto dorzucił kulę najbliżej przeciwległej linii, potem kolejno grają ci, którzy byli bliżej. Należy przy
tym pamiętać, że jeśli kula wyleci poza drugą linię,
gracz będzie grał jako ostatni. Kule można ułożyć
również w kształt okręgu lub rozrzucić przypadkowo
w środku koła. Pierwszy z graczy klęka poza kołem,
układa dużą kulę między palcem wskazującym a kciukiem i strzela z niej do wybranej przez siebie małej
kulki (lub kulek). Należy przy tym pamiętać, aby co
2   http://twister.keller.info.pl/opis.php - dostęp z dnia 3.08.2018.
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Drodzy rodzice i nauczyciele, pozwólmy dzieciom
się bawić. Bądźmy mądrymi dorosłymi, którzy stwarzają możliwości na samodzielne odkrywanie świata.
Stawiajmy więcej pytań, a dawajmy mniej gotowych
odpowiedzi. Pozwólmy na samodzielność myślenia
i odkrywania świata na nowo – możliwe, że dzięki
wnikliwym obserwacjom dzieci, my sami zobaczymy coś na nowo, a może odkryjemy zjawisko, które
umykało nam przez codzienny pośpiech? Pozwólmy
samym sobie na odrobinę zabawy – mamy dookoła
siebie wspaniałych małych nauczycieli.
3  	
http://www.kidstown.pl/strony/porady-kulki.html - dostęp
z dnia 3.08.2018.
4  	
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pchełki - dostęp z dnia
3.08.2018.
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Szablon potrzebny do wykonania rybki origami
•
•
•
•

Duże koło – brzuszek rybki
4 koła to ogon i płetwy
oczko
2 koła to pyszczek rybki

mgr Alicja Malinowska
Ukończyła Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy – tytuł licencjacki na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna,
Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
– tytuł magistra na kierunku Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza z Elementami Prawa Rodzinnego, studia podyplomowe
w WSZiP w Wałbrzychu, na kierunku oligofrenopedagogika. Od
trzech lat jest nauczycielem wychowania przedszkolnego i od
początku poszukiwała alternatywnych metod nauczania. Przez
pierwszy rok pracy prowadziła autorskie zajęcia ,,Arteterapia
w przedszkolu”. Od dwóch lat jest wychowawcą grup przedszkolnych. Pracuje również z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Jest zwolennikiem pedagogiki Marii Montessori,
w swojej pracy stosuje wiele jej elementów.
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Praktyka

Gra terenowa - Miasta Polski
Katarzyna Podgórska, Aleksandra Abramowicz, Daria Smektała, Katarzyna Kowalczyk,
Anita Mazur, Paula Todorov, Kornela Szokała, Natalia Łogusz, Maja Świątkowska
Grupa i wiek:
Klasa III, uczniowie podzieleni na 4 grupy 6-7 osobowe.

Organizacja:
Wszystkie grupy rozpoczynają grę w tym samym czasie, ale każda grupa udaje się w innym kierunku i rozpoczyna realizację zadań w innym miejscu. Wszystkie grupy muszą dotrzeć na wyznaczoną metę. Grupy
otrzymują koperty z zadaniami, po rozwiązaniu których dowiadują się, w jakim kierunku mają się udać.
Po dotarciu na miejsce wykonują zadania związane
z jednym z miast Polski oraz zadania wskazujące kolejny punkt trasy. Za wykonane poprawnie zadania
otrzymują znaczki potwierdzające zaliczenie kolejnych punktów gry. Wygrywa grupa, która pierwsza
dotrze na metę.

Cele:
•

poznanie legend i historii miast Polski: Wrocław, Toruń, Zakopane, Kraków, Warszawa,
Gdańsk, Zielona Góra;

•

ćwiczenie czytania ze zrozumieniem;

•

rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania;

•

ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci;

•

ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

•

rozwijanie logicznego rozumowania;

•

rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni;

•

rozwijanie umiejętności organizacji pracy w grupie;

•

budowanie pozytywnych relacji społecznych.

Materiały:
legendy i zadania dotyczące miast Polski, kartki papieru do złożenia łódki, ołówki lub długopisy i kartki

INSPIRATOR 2018/2

do wykonania zadań, zdjęcia miast Polski (wybranych
zabytków lub miejsc), plansza ze smokiem wawelskim, koperty z zadaniami, znaczki potwierdzające
wykonanie zadania, mapa Polski, przewodniki dotyczące miast.

Czas realizacji:
około 1,5-2 godziny zegarowe w zależności od tempa
pracy uczniów.

Opiekunowie:
Do organizacji potrzebnych jest 14 dorosłych opiekunów. Każda grupa idzie ze swoim opiekunem. W każdej stacji (9) czeka na grupy opiekun, który sprawdza
wykonanie zadania. Na mecie 1 opiekun.

St a c j a Wro c ł a w
Rozwiązanie zagadki i odgadnięcie nazwy miasta,
którego dotyczą zadania.
W jakim mieście w Polsce zamieszkały krasnale?
Odczytanie legendy związanej z Katedrą św. Jana
Chrzciciela
Zadanie: Odpowiedzcie na pytanie – Jakie nazwy
własne wystąpiły w tekście?
Zadanie: Ułóżcie plan wydarzeń i opowiedzcie swoimi słowami przeczytaną legendę
Franciszek był znanym wrocławskim złotnikiem. Wiodło
mu się dobrze, miał pieniądze i piękną córkę Barbarę.
O jej względy zabiegało wielu młodzieńców, ale Franciszek postanowił, że odda rękę jedynej córki tylko mężczyźnie, który będzie bogaty. Mistrz miał czeladnika imieniem
Henryk. Chłopak zadurzył się w Barbarze, a ona odwzajemniła jego uczucie. Spotykali się potajemnie, wiedząc, że
Franciszek nie pochwali ich związku. Pech chciał, że pewnego dnia zakochanych nakrył zazdrosny o względy Barbary czeladnik Jakub. Szybko powiadomił mistrza o tym,

38

co zobaczył. Franciszek postanowił ukryć się i zaczekać
na młodych, by przekonać się na własne oczy, czy Jakub
mówił prawdę. Zobaczywszy córkę w objęciach ubogiego
czeladnika, wyszedł z kryjówki i, kipiąc ze złości, wygonił
Henryka ze swego domu. Nic nie pomogły zapewnienia kochanków o płomiennym uczuciu, którym się darzyli.
Opuszczając Wrocław, Henryk poprzysiągł sobie, że powróci do miasta dopiero wtedy, gdy będzie bogaty. Wędrował długo w poszukiwaniu pracy, ale ludzie mu nie ufali,
był dla nich obcy. Zmęczony, głodny i zmarznięty wędrował
dalej w poszukiwaniu szczęścia. Pewnego wieczoru napadli go leśni zbójcy. Henryk nie miał przy sobie ani grosza,
nie mogli więc nic mu zabrać. Pozwolili jednak młodzieńcowi iść z nimi. Przez dwa lata chłopak łupił kupców podążających szlakiem handlowym z Wrocławia do Pragi,
zabierał pieniądze biednym wieśniakom, którym udało się
coś sprzedać. Jego imię zasłynęło w okolicy z okrucieństwa. Wkrótce zbójcy zostali po kolei wyłapani, na wolności był już tylko Henryk. Doskwierała mu samotność,
a ponieważ zdążył zgromadzić dostatecznie dużo cennych
łupów, postanowił wrócić do Wrocławia, do ukochanej.
Barbara uwierzyła w opowieści Henryka o tym, jak uczciwą i ciężką pracą zdobył majątek. Mistrz Franciszek również przekonał się do młodzieńca i zachłannie przeglądał
przywiezione skarby. Przypadkiem znalazł wśród nich
zakrwawiony świstek z pismem starego przyjaciela, którego niedawno zabili zbójcy. Mistrz natychmiast wygonił
Henryka z domu. Czeladnik zrozumiał, że ojciec Barbary
czegoś się domyślił. Był na niego wściekły. Teraz już nigdy
nie będzie mógł zobaczyć się z piękną, słodką Barbarą…
Męczony koszmarami, podszedł w nocy pod dom złotnika i podłożył ogień. Szybko pobiegł przez most Piaskowy
do katedry. Wspiął się po stopniach na wieżę i wyglądając przez okienko, napawał się widokiem płomieni. Dom
Franciszka spalił się niemal doszczętnie. Zadowolony z zemsty Henryk chciał cofnąć głowę, ale mury ją uwięziły,
zaciskając się coraz bardziej wokół jego szyi. Młodzieniec
krzyczał, ale nikt go nie słyszał – wszyscy na dole byli
przejęci pożarem. Do dziś na południowej wieży katedry
można zobaczyć twarz Henryka wykrzywioną grymasem
przerażenia i bólu. Ku przestrodze1.
Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć: Z jakim polskim miastem związany był astronom, który wstrzymał Słońce, a ruszył
Ziemię?

1   http://naszemiasto.pl/artykul/legendy-wroclawskie-kamienna-glowa,4426630,artgal,t,id,tm.html;
Źródła
pisane:
Krzysztof
Kwaśniewski, Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie. Poznań
2006, s. 121-123. Mariusz Urbanek, Mostek Czarownic. Baśnie
wrocławskie. Europa, Wrocław 1996, s. 33-36.
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St a c j a To ruń
Wysłuchanie legendy o nazwie miasta
Przed wiekami nad brzegiem Wisły powstało miasto. Czasy były niespokojne, dlatego otoczyło się wysokim murem
z cegły, a dla większej pewności – także obronnymi basztami.
Jedna z tych baszt bardzo interesowała się tym, co dzieje
się wokół. Szybko zaprzyjaźniła się zatem z rzeką i często
z nią rozmawiała.
Dowiadywała się przy okazji wielu rzeczy, bo przecież Wisła z niejednego pieca chleb jadła... O wszystkim, czego się
dowiedziała, natychmiast opowiadała swojej przyjaciółce.
Po paru latach baszta znudziła się opowieściami Wisły,
a nawet zaczęła jej zazdrościć. Przyjaciółki przestały się
odzywać. Rzeka wprawdzie nadal chciała opowiadać
o ciekawostkach ze świata, ale baszta jej nie słuchała.
Rozsierdziło to Wisłę i zaczęła podmywać mury. Baszta
zrozumiała, że to nie przelewki i odezwała się do dawnej
przyjaciółki. Poprosiła ją, żeby tędy nie płynęła, bo runie.
„To ruń” – odparła Wisła, a los chciał, że te słowa, niesione po wodzie, dotarły do uszu dwóch wędrowców, którzy
akurat ujrzeli mury miasta. Właśnie zastanawiali się, jak
się nazywa.
Gdy usłyszeli słowa Wisły, zapamiętali je jako nazwę,
a potem wpisali na mapę. I tak już zostało...2
Zadanie: Odnaleźć na mapie Polski położenie miasta
Toruń.
Zadanie: Wśród zdjęć znaleźć te, na których są miejsca i postaci związane z Toruniem. Dopasować podpisy z rozsypanki.
Zadanie: Z czego słynie Toruń? Pokolorowanie serduszkowych pierników.
Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć.
Co to za miasto, w którym, kiedy hejnał grają na Ratuszu koziołki fikają?

St a c j a Po z na ń
Zadanie: Przeczytajcie legendę o poznańskich koziołkach, a następnie podkreślcie w tekście 5 rzeczowników i 5 czasowników.
Kiedy zegarmistrz Bartłomiej z Gubina wykonał zamówiony przez radę miejską zegar ratuszowy, postanowił
zaprezentować go rajcom. A że przybyć miał sam jaśnie
oświecony wojewoda poznański, w ratuszu przygotowywa2   http://dziedzictwo.ekai.pl/@@torun_legenda_nazwa
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no wystawną ucztę. Wszystko było już gotowe na przyjęcie
gości, gdy jeden z kuchcików spalił w ogniu smakowicie
przyrządzony udziec sarni. Chcąc naprawić swoje niedbalstwo, ukradł dwa pasące się na łące koziołki, by upiec
je na rożnie. Przyprowadził je do kuchni, lecz te uciekły
na ratuszową wieżę. Jakież było zdziwienie wojewody i innych gości, kiedy na gzymsie nad nowym zegarem zobaczyli dwa wesoło trykające się koziołki! Rozweselony wojewoda wybaczył kuchcikowi niecny postępek, a mistrzowi
Bartłomiejowi polecił dobudować do zegara mechanizm
z koziołkami3.
Zadanie: Połączcie w pary słowa z gwary poznańskiej
ze słowami z języka polskiego:
a) kejter		

1) kurtka

b) ryczka		

2) słońce

c) sznupa		

3) pies

d) klara			

4) twarz

e) jupka		

5) taboret

Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć.

bów. Szedł długo, aż całkiem się zmęczył i usiadł na kamieniu przy niewielkim potoku. Obmywał w wodzie twarz,
gdy nagle usłyszał rżenie koni. Rozejrzał się dookoła zdumiony. Był wysoko w górach, więc skąd miały się wziąć
tutaj konie? Jeszcze raz wsłuchał się w dziwny odgłos i po
chwili zrozumiał, że rżenie dochodzi spad ziemi. Dokładnie przyjrzał się głazom i dostrzegł, że pod tym, na którym
przed chwilą siedział jest niewielka szczelina. Z wielkim
wysiłkiem odsunął kamień na bok i jego oczom ukazało
się przejście. Zaintrygowany, bez wahania zsunął się na
dół. W jaskini nie pachniało wilgocią. Jaśko wyraźnie czuł
zapach dymu z ogniska. Szedł długim tunelem, usiłując
dojrzeć coś w ciemnościach.
Nagle znalazł się w dużej grocie, na środku której płonęło
ognisko. Zaś pod ścianami, w rzędach stały piękne konie.
Siedział przy nich rycerz w lśniącej zbroi. Wydawało się,
że pilnuje koni, ale gdy Jaśko się zbliżył, zobaczył, że rycerz śpi, z głową wspartą na mieczu. Chłopiec przestraszył
się i chciał uciekać, ale wtedy kopnął niewielki kamień.
Hałas obudził rycerza.
- Czy już nadszedł czas? - zapytał niemal szeptem.

W jakim mieście mieszka najwięcej Górali?

Konie cicho zarżały, strzygąc uszami, jakby wtórowały rycerzowi. A Jaśko stał jak wryty.

S ta cja Zako pan e

- Czy nadszedł już czas? - powtórzył rycerz, tym razem
nieco głośniej.

Zadanie: Uczniowie otrzymują do przeczytania legendę o Śpiących Rycerzach, a następnie odpowiadają na pytania związane z legendą. Pytania zadaje
opiekun.
Wiele lat temu, u podnóża Tatr była sobie mała, góralska
wioska. Mieszkał w niej młody pastuszek Jaśko, który bardzo kochał góry i często po nich wędrował. Znał niemal
każdą ścieżkę, był na każdym szczycie i widział najpiękniejsze widoki, jaki tylko mógł sobie wyobrazić.
Pewnego dnia do jego rodzinnego domu zawitał sąsiad.
Staruszek usiadł przy kominku, zapalił fajkę i zaczął snuć
swoje opowieści.

- Dobrze. To bardzo dobrze - powiedział i wskazał chłopcu
sąsiednią grotę. - Popatrz, chłopcze, tu śpimy, my - rycerze
jego królewskiej mości. Gdy nadejdzie czas, wstaniemy,
aby bronić polskich gór i polskiej ziemi. Ale teraz jeszcze
nie budź moich braci. Gdy będzie trzeba, powstaną sami.
Jaśko zajrzał do sali, w których spali rycerze. Wszyscy stali wsparci o miecze, tak jakby w każdej chwili gotowi byli
do walki.
- Nie, właściwy czas jeszcze nie nadszedł - powiedział, cofając się w stronę korytarza, którym przyszedł.

- Gdy byłem młody, ludzie często opowiadali, że w jaskini
pod samiutkim Giewontem jest ukryty skarb.

- Poczekaj chłopcze - rzekł nagle rycerz i podszedł do
ogniska, wyciągając z niego grube polano. - Oświetl sobie
tym drogę.

- Przecież pod Giewontem nie ma żadnej jaskini. Nie raz
tam byłem, ale nigdy żadnej nie widziałem - wtrącił Jaśko.

- Dziękuję, panie - Jaśko chwycił pochodnię i szybko ruszył w powrotną drogę.

- Chłopcze, Giewont jest wielki. Potrzeba mnóstwo czasu
żeby go obejść dookoła i zbadać, co się pod nim kryje uśmiechnął się stary góral i zaczął inną opowieść.

Bardzo szybko znalazł się na zewnątrz. Po chłodzie, który
panował na dole, wydawało mu się, że słońce niemiłosiernie piecze. Natychmiast pobiegł do domu, aby opowiedzieć
wszystkim co widział. Kiedy górale usłyszeli opowieść,
sami też zapragnęli zobaczyć rycerzy. Ale tym razem Jaśko
nie odnalazł wejścia do jaskini. Nigdzie też nie było słychać rżenia koni.

Nazajutrz Jaśko postanowił wybrać się pod Giewont
i sprawdzić, czy gdzieś jest tajemnicza jaskinia pełna skar3  
htm

- Nie nadszedł, panie. Jeszcze nie.

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/legendy-poznania,p,27888.
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góralom.

synowie.

I wszyscy mu uwierzyli. Gdy wieczorem wrócili do wioski
i zasiedli przy kominku, stary gazda zwrócił się do chłopca.

Rodzinę żywił las miodem z barci, runem leśnym, zwierzyną oraz rybami z rzeki. Nadmiar dóbr sprzedawali wędrującym handlarzom.

- Nie sądziłem, że uda ci się odnaleźć skarb, o którym ci
opowiadałem. Czy wiesz co jest tym skarbem?

Najmłodszy syn Bartłomieja – Janusz – posiadał niezwykły talent do ciesielki, a więc budował koła młyńskie, wiatraki, wrota, czy też szybkie łodzie. Sprzedając wyroby,
zapewniał rodzinie wręcz dobrobyt.

Jaśko pokręcił głową.
- To wolność, chłopcze - uśmiechnął się stary góral. - Ona
jest największym skarbem. Nie tylko tutaj, w górach, ale
na całym świecie. I to właśnie jej będą zawsze strzegli
śpiący rycerze z Tatr4.
Zadanie: Rozpoznajcie wśród zdjęć różnych szczytów górskich Giewont.
Zadanie: Sprawdźcie w przewodniku po Zakopanem
jak nazywa się spacerowa ulica i znajdźcie ją na mapie miasta.
Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć.
Wykreśl wszystkie litery: b, y, u, k, t, m

bzyibeklttbobynkautgutómrbya
S ta cja Zi e l o n a G óra
Gracze mają za zadanie uzupełnić następujący tekst

Uginające się półki w komorze Bartłomieja zaczęły wzbudzać zazdrość Panów z Łęczycy. Zaczęli oni obmyślać plan
pozbawienia tych chłopów wszystkiego co mają.
Wkrótce w chacie bartnika pojawił się pachołek z pismem,
nakazującym najmłodszemu Januszowi zaciągnięcie się
do wojska.
Młodzieniec zdawał sobie sprawę, że dla niego to wyrok
śmierci, a więc nie pozostało mu nic innego, jak uciec
przed władzą łęczyckich dziedziców.
Przed opuszczeniem domu rodzinnego Janusz udał się na
swoje ostatnie polowanie w tych okolicach.
W borze spotkał dziewczynę, przecudnej urody. Jedno
spojrzenie wystarczyło, że ich serca połączyły się gorącą
miłością .
Sara, bo takie było imię tego dziewczęcia, postanowiła
rzazem z Januszem powędrować w świat.

Legenda mówi, że w dawnych czasach przez tę krainę wędrowały dwa plemiona, które obozowały na przeciwnych
brzegach..........................., która wiła się wśród malowniczych wzgórz. Wódz jednego z plemion miał urodziwą
córkę, która nosiła szaty w ........................... kolorze,
dlatego wołano na nią Zielona. Na drugim brzegu rzeki
obóz rozbiło plemię germańskie. Członkiem plemienia
był chłopiec wysoki i dorodny, dlatego nazwano go Góra.
Młodzi wkrótce się pokochali i pobrali. Miejsce, w którym
zamieszkali nazwano Zielona Góra.

Wkrótce, z ojcowskim błogosławieństwem, młodzi popłynęli z biegiem rzeki, przez mokradła puszczy łódzkiej.

Zadanie: Jakie miejsca w Zielonej Górze chcielibyśmy pokazać turystom? Zróbcie listę takich miejsc.

Wraz ze wstającym słońcem ich oczom ukazała się piękna
okolica, a rozbrzmiewająca śpiewem ptaków puszcza, zachęcała do osiedlenia się właśnie tutaj.

Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć.
Miasto, które mogłoby pływać po wodzie.

S ta cja Łó dź

Podróż ich była długa i trudna, do czasu, gdy pewnego
dnia ich łódka przestała płynąć, tak jakby była obciążona
niezwykłym ciężarem. Kiedy zaczęła nabierać wody, nasi
wędrowcy wyciągnęli ją na brzeg rzeki.
Zbliżała się noc i zaczął padać rzęsisty deszcz, a więc Janusz ustawił łódź do góry dnem i tak oto ta stara łajba
posłużyła im za pierwsze schronienie w tych stronach.

Wkrótce Janusz z Sarą wybudowali chatę, a w niedalekiej
przyszłości powstała w tym właśnie miejscu cała osada.
Nazwano ją Łódką.
Nie minął wiek, jak z woli króla Władysława Jagiełły,
przyznano jej prawa miejskie i nazwano Łodzią5.

Uczniowie czytają legendę o Łodzi.
Według słów legendy – przed wiekami w borze pod Łęczycą, mieli swoją chatę bartnik Bartłomiej i jego czterej
4   http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-o-spiacych-rycerzach-w_14.html

Zadanie: O jakich zawodach jest mowa w legendzie?
Wskaż ich nazwy.
Zadanie: Z kartki papieru zrób łódeczkę według in5   http://www.legendyzwypraw.pl/legenda-o-januszu-i-sarze/
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strukcji. (instrukcja udostępniona przez nauczyciela)
Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć.
Gdzie znajduje się pomnik Neptuna?

S ta cja G dań sk
Uczestnicy czytają legendę o krześle Stolema, następnie na jej postawie muszą odegrać krótką scenkę prezentującą legendę.
Wiele lat temu mieszkańcy Gdańska postanowili zbudować w swoim mieście wielką świątynię - Kościół Mariacki. Wyprodukowano bardzo wiele cegieł, zatrudniono
wielu murarzy i rozpoczęto budowę. Powstała wspaniała
świątynia, którą można było dostrzec z najdalszych zakątków Pomorza. Budowniczym pozostała do zrobienia tylko
jedna rzecz. Należało dokończyć wieżę, która miała być
uwieńczona strzelistym dachem.
Świątynia była tak wspaniała, że dostrzegł ją także jeden z zamorskich stolemów, olbrzymów, którzy ukochali
wybrzeża Bałtyku. Stolem w Kościele Mariackim nie widział jednak świątyni, a stołek, który postanowił natychmiast wypróbować. Olbrzym zabrał ze sobą podarki dla
dobroczyńców, którzy postanowili ulżyć jego utrudzonym
nogom. A musicie wiedzieć, że był to stolem-artysta. Zabrał więc ze sobą co miał najlepszego, wspaniałe rzeźby
z kamienia uformowane na kształt przeróżnych stworzeń
w tym lwów, gryfów i wspaniałych ptaków.
Widząc nadchodzącego olbrzyma mieszkańcy Gdańska
pochowali się w swoich domach. Na budowie został tylko
mistrz budowlany, który postanowił za wszelką cenę bronić swojego niedokończonego dzieła.
Jak się wkrótce okazało strach był daremny. Olbrzym
przysiadł na wieży Kościoła Mariackiego jak na stołku
i chwilkę odpoczął. A następnie w ramach podziękowań
zaczął rozdawać swoje rzeźby i przyozdobił nimi gdańskie
kamienice. To ośmieliło mieszkańców. Wyszli ze swoich
domów i zaczęli wiwatować na cześć swojego gościa.
Burmistrz Gdańska wygłosił oficjalne podziękowania dla
Stolema oraz poinformował o decyzji mieszkańców miasta. Wieża Kościoła Mariackiego nie będzie miała strzelistego dachu. Zostanie uwieńczona płaskim dachem tak
aby olbrzym mógł odwiedzać Gdańsk i odpoczywać na
swoim „stołeczku”. I tak zostało do dzisiaj.
Zadanie: Obejrzenie zdjęć z Gdańska, zapoznanie się
z mapą i udzielenie odpowiedzi na pytania.
Co trzyma w ręku Neptun?
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Ile jest kilometrów z Zielonej Góry do Gdańska?
(sprawdzenie na mapie)
Z jakimi województwami sąsiaduje Gdańsk? (sprawdzenie na mapie)
Jaka rzeka przepływa przez Gdańsk? (sprawdzenie
na mapie)
Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć.
Co to za miasto w którym chmury zahaczają o Pałac
Kultury ?

St a c j a Wa rsz a w a
Zadaniem było ułożenie w odpowiedniej kolejności
fragmentów legendy o Warsie i Sawie.
Dawno temu Polskę pokrywała nieprzebyta puszcza, pełna
dzikiej zwierzyny, a ludzie mieszkali w maleńkich osadach.
W jednej z nich, na brzegu Wisły, mieszkał młody rybak
Wars. Był bardzo pracowity i sam zbudował łódź, a także
cierpliwie wiązał rybackie sieci. A ponieważ szczęście mu
sprzyjało, zawsze wracał z połowu z siecią pełną ryb. Wars
bardzo lubił spędzać czas na wodzie i z radością wsłuchiwać się w śpiew ptaków. Jednak najbardziej fascynowały
go nocne wyprawy, gdy panował niezwykły spokój, a księżyc odbijał się w wodach Wisły srebrzystym blaskiem.
-----------------------------------------------------------------Pewnej nocy, gdy jak zwykle zepchnął łódź na wodę i zarzucił sieci, spośród wzburzonej wody wynurzyła się przepiękna dziewczyna. Rybak zamarł z zachwytu i wpatrywał
się zdumiony, gdyż dziewczyna miała długie, złociste włosy, wielkie niebieskie oczy i... rybi ogon, pokryty srebrzystą
łuską! Wars nie mógł uwierzyć własnym oczom, po chwili
jednak przypomniał sobie opowieści, które słyszał w dzieciństwie - to była syrena! Nagle syrena podpłynęła bliżej
brzegu i zaczęła śpiewać, nieświadoma tego, że podpatruje ją człowiek ukryty w wysokich trzcinach. Gdy Wars usłyszał jej głos, zakochał się bez pamięci.
-----------------------------------------------------------------Od tej chwili na niczym nie mógł się skupić, czekając na
kolejny nocny połów i spotkanie z syreną. Nie przeszkadzało mu nawet to, że ona nie miała pojęcia ani o jego
istnieniu, ani o uczuciu, które do niej żywił.
-----------------------------------------------------------------Pewnej nocy, całkowicie zauroczony jej głosem, nieostrożnie
wystawił głowę ponad trzciny, żeby lepiej się jej przyjrzeć.
Zaskoczona jego widokiem syrena podpłynęła i zagniewana
zapytała:- Dlaczego mnie podglądasz i podsłuchujesz?
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- Jestem rybakiem... - nieporadnie zaczął się tłumaczyć
Wars.
- Wiem, kim jesteś, wiele razy widziałam cię na łodzi, ale...
- Tak, wiem, że nie powinienem cię podglądać, ale kiedy
pierwszy raz cię ujrzałem, straciłem głowę. Zakochałem
się w tobie i nie mogę bez ciebie żyć. - przerwał jej wpół
słowa Wars.
-----------------------------------------------------------------Syrena popatrzyła na niego i westchnęła:
- Ja także cię pokochałam. Ale przecież tak bardzo się różnimy...
Spojrzeli na siebie i zrozumieli, że są dla siebie stworzeni.
Wtedy właśnie Sawa - bo tak miała na imię złotowłosa syrena - przypomniała sobie pewną tajemnicę: jeśli syrena
z wzajemnością zakocha się w człowieku, może na zawsze
utracić swój rybi ogon i stać się kobietą.
-----------------------------------------------------------------Wówczas Wars bez wahania poprosił Sawę o rękę, a ona
zgodziła się z radością. Razem wyszli na ląd. Z syreny opadła rybia łuska i w miejscu ogona pojawiły się nogi. Stała
się piękną dziewczyną i wkrótce odbyło się ich wesele.
-----------------------------------------------------------------Wars i Sawa żyli długo i szczęśliwie, otoczeni miłością
i wzajemnym szacunkiem. Po latach wokół ich chaty powstała duża osada rybacka, a ludzie na pamiątkę postanowili nazwać ją Warszawą.
-----------------------------------------------------------------Dziś nie ma śladu po rybackich chatach, lecz ludzie wciąż
pamiętają o młodym rybaku i pięknej syrenie. A Warszawa
stała się stolicą Polski.

co się z nimi stało. Aż pewnego razu okazało się, że u stóp
Wawelskiego Wzgórza w ogromnej pieczarze żył straszliwy smok. Porywał on nie tylko bydło, trzodę chlewną
i wszelaką zwierzynę, ale jego przysmakiem były też młode
dziewczyny.
Książe Krak zatem ogłosił: „Kto zabije smoka, dostanie
ode mnie pół królestwa i moja córkę za żonę”. Wielu dzielnych rycerzy stawało do walki ze smokiem. Żadnemu jednak nie udało się go pokonać. W końcu młody szewczyk
wpadł na wspaniały pomysł! Wypchał skórę owcy siarką
i podrzucił pod pieczarę smoka. Głodny potwór zobaczywszy smakowitą owieczkę nie zastanawiał się długo - pożarł
ją jednym tchem.
Zaraz potem poczuł pieczenie w brzuchu. Z każdą chwilą piekło go coraz bardziej. Spragniony pobiegł na brzeg
Wisły i począł łapczywie pić wodę z rzeki. Wypił jeden
łyk, drugi, trzeci, ale ciągle nie mógł ugasić pragnienia.
Pił więc dalej, pił, aż pękł! Miasto zostało uwolnione od
straszliwego smoka, a szewczyk otrzymał od króla obiecaną nagrodę i poślubił jego córkę.
Zadanie: Odpowiedz na pytania: Jak miał na imię
książę – założyciel miasta? O jakim wzgórzu jest
mowa w legendzie? Czego szewczyk użył, żeby wypełnić owcę? Co się stało, gdy smok zjadł owcę?
Zadanie: Każdy musi zrobić sobie kulkę z kartki papieru i trafić nią w dziurę w brzuchu Smoka Wawelskiego (narysowana sylwetka).
Uczestnicy po zebraniu wszystkich znaczków (9) i zaliczeniu ostatniej stacji, jak najszybciej udają się do
mety. Wygrywa ten zespół, który przybędzie na metę
pierwszy.

Zadanie: Na zdjęciach są pomniki syrenek w różnych
miastach. Wskaz Syrenkę Warszawską. Co Warszawska Syrenka trzyma w rekach?
Udajecie się następnie do miasta, którego nazwę
musicie odgadnąć.
To miasto było dawną stolicą Polski i jest w nim
piękny zamek.

S ta cja K r akó w
Uczestnicy czytają legendę o Wawelu.
Dawno, dawno temu, za czasów panowania Księcia Kraka
- legendarnego założyciela miasta Krakowa - nieustannie
znikały młode dziewczyny, a nikt z Krakowian nie wiedział,
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Katarzyna Podgórska, Aleksandra Abramowicz, Daria Smektała, Katarzyna Kowalczyk,
Anita Mazur, Paula Todorov, Kornela Szokała,
Natalia Łogusz, Maja Świątkowska
Studentki II roku Pedagogiki, specjalność: Edukacja Elementarna z Terapią Pedagogiczną oraz Edukacja Elementarna i
Wczesne Nauczanie Języka Obcego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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Praktyka

Gra miejska - SMERFY
Dorota Sobczak, Natalia Sobalska, Justyna Pietrzak, Kamila Godlewska,
Aleksandra Tyska, Paulina Kubicz, Alicja Droszczak, Dominika Koszucka, Samanta Tyrakowska
Cel gry:
•

Kształtowanie umiejętności
(czytanie i pisanie)

polonistycznych

•

Kształtowanie wyobraźni

•

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole

•

Poznanie nowych metod kodowania haseł (np.
alfabet morsa)

•

Kojarzenie poszczególnych obrazków, przedmiotów, postaci z ich nazwami

•

Poznawanie nowych, rzadko używanych słów

Sposób organizacji grupy:
Zabawa może być w formie zbiorowej i grupowej.
Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

Czas zabawy:
90 min
W miejscu wykonywania zadań musi być jeden dorosły opiekun, który informuje o treści zadania.
Liczba pozostałych opiekunów zależy od liczby grup,
które będą uczestniczyły w zabawie.
Zabawa została zaplanowana do realizacji w budynku
i okolicy Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Wojska
Polskiego).

Rozpoczęcie gry.
1)

Smerfetka (osoba wytypowana do tej roli) wita
uczestników zabawy i wprowadza w fabułę.
Wręcza grupie kartkę, która zawiera informacje
dotyczące celu gry.

2) Następnie daje grupie pierwsze zadanie, po
jego rozwiązaniu przekazuje jedną z dziewięciu
kopert (jedna koperta równa się jedno zadanie, po każdym poprawnym rozwiązaniu osoba
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prowadząca – Smerfetka, wręcza jednej osobie z grupy kopertę). Uprzedzając przy tym, że
nie należy otwierać kopert aż do ukończenia
wszystkich etapów gry.
3) W kopertach znajdują się puzzle, które po złożeniu tworzą pewien obrazek. Może to być ilustracja bajki, zdjęcie grupy itd.
Hej dzieci, jeśli chcecie
Zobaczyć Smerfów las
Do zabawy dziś zapraszamy Was.
Uwaga Smerfy zbliża się niebezpieczeństwo! Kryjcie się
to Gargamel!

NA R ATUNE K !
Wioska smerfów została napadnięta przez Gargamela. Wasi przyjaciele zostali porwani! Spróbujcie ich
uratować z rąk porywacza. Aby do nich dotrzeć musicie iść za wskazówkami, które zostawili Wasi niebiescy przyjaciele. Pomagać Wam będzie jedyna ocalała, Smerfetka.
Na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego znajdują
się ukryte pułapki (zadania jakie musicie wykonać, by
dostać wskazówkę do dalszej misji ratunkowej). Na
Waszej drodze spotkacie zarówno wielu przyjaciół,
jak i wrogów.
Pierwszą wskazówkę i zadanie otrzymacie w wiosce
smerfów (sala 231 A-16).
Pospieszcie się, nie macie dużo czasu. Wasi przyjaciele Was potrzebują!

St a c j a 1
Zadanie:
Odszyfrujcie zakodowaną lokalizację, do której musicie się udać, by zdobyć kolejny trop.

•–•/••–/•••/––••/•–/•––/
•–•–/••/•//–••/–––//•–/–•–/•–/–
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••/•/––/••/–•–/•–//•––/
–•–•/––••/•/•••/–•/••/•–/

jest to takie miejsce

–•–//

gdzie ćwiczycie nogi, ręce ale i serce!’’

Powodzenia :)
Odszyfrowana wiadomość to wskazówka, gdzie powinna udać się grupa.

Rozwiązanie: Sala gimnastyczna
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Zadanie: Zagadki obrazkowo-wyrazowe
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Mamy przedstawione 6 obrazków z bohaterami z
bajki. Mamy także zakrętki, na których napisane są
literki. Zadanie polega na tym, aby ułożyć nazwę
adekwatną do obrazka. Pamiętacie jak nazywały się
poszczególne Smerfy?
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St a c j a 3

// - koniec słowa
/ - koniec litery
Rys. nr 1

Rys. nr 2

Rys. nr 3

Rys. nr 4

Rys. nr 5

Rys. nr 6

Rozwiązanie: Ruszajcie do akademika Wcześniak

S ta cja 2
Zadanie: Układanie zdań z liter.
Witajcie Smerfne Przyjaciółki !
Jesteście gotowe, by rozwiązać następną zagadkę i otrzymać kopertę z niespodzianką? Oto wasze zadanie: Ułóżcie
z pierwszych liter waszych imion zdanie opisujące wasza
grupę. Liter można użyć wielokrotnie. Do pomocy macie
jedynie kartkę i długopis. Powodzenia !!!
By dojść do następnej stacji musicie rozwiązać zagadkę:
,,Dużo potu tam się przelało,
często płakało, często cierpiało
pociło się strasznie i strasznie bolało.
Nadal nie wiecie?
Więc dam Wam podpowiedź,
ćwiczenie tam zawsze wychodzi na zdrowie,
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Rozwiązanie: 1. Gargamel, 2. Smerfetka, 3. Klakier, 4.
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Osiłek, 5. Ważniak, 6. Papa Smerf1
Po rozwiązaniu:
Gdzie macie się udać?
Weź pierwszą literę rys. nr 1 .
Weź czwartą literę rys. nr 2.
Weź piątą literę rys. nr 3.
Weź ósmą literę rys. nr 1.
Rozwiązanie: GRILL

S ta cja 4
Zadanie: Krzyżówka
Zasady: Uczestnicy zabawy czytają kolejne zagadki,
odgadują hasła i wpisują je w odpowiednio oznaczone pola krzyżówki. Po wpisaniu wszystkich haseł, wyszukują literki, z których utworzą rozwiązanie. Wszystkie literki wpisują w specjalne miejsce
na dole kartki i odczytują rozwiązanie, które wskaże
uczestnikom miejsce następnej stacji.
Rozwiązania do krzyżówki:
1)

DZIENNIKARZ

2) INFORMATYK

St a c j a 5
Zadanie: Worek sensoryczny
Uczniowie z zamkniętymi oczami muszą odgadnąć
co jest w worku. W woreczku znajdują się następujące przedmioty: telefon, breloczek, woreczek ryżu,
pędzel, długopis, korale.
Worek sensoryczny ma przede wszystkim pobudzić
zmysły dzieci .

St a c j a 6
Zadanie: Dopasowanie definicji do wyrazu.
Grupa ma za zadanie dopasować 15 wyrazów do ich
odpowiednich definicji. Można skorzystać z przygotowanego słownika.
Kognitywistyka, Mariaż, Nomenklatura, Empiryczny,
Stochastyczne, Filister, Kontrefekt, Prestidigitator,
Inkaust, Abnegat, Hucpa, Efemeryczny, Lapidarny,
Ekumena, Masztalerz
•

Stajenny

•

Obszary kuli ziemskiej stale zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo przez
człowieka
• Zwięzły, treściwy

3) POLICJANT

• Złudny, szybko przemijający,
krótkotrwały

4) GÓRNIK

• Super, bezczelność

5) LEKARZ
6) MASZYNISTA

• Człowiek nie dbający o siebie, zwłaszcza o swój wygląd

7) AKTOR

• Dawniej atrament
• Iluzjonista

8) ARCHITEKT

• Portret, obraz, wizerunek

9) STRAŻAK

• Człowiek bez aspiracji

10) BĘBNIARZ

• Przypadkowe, losowe

11) APTEKARZ

• Oparty na doświadczeniu
• Nazewnictwo

12) ADWOKAT

• Złączenie, połączenie

13) ŻOŁNIERZ
14) WETERYNARZ

Rozwiązanie: BIBLIOTEKA

Źródło własne

• Dziedzina, zajmująca się opisem działania ludzkiego umysłu.

St a c j a 7
Zadanie: Rozwiązywanie rebusów

1   Źródła obrazków: www.kolorowankidowydruku.eu gimkikol.pl
Kolorowanki dla dzieci PUZZLE dla dzieci Kolorowanki-Malowanki
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Grupa ma za zadanie rozwiązać trzy rebusy, dwa
związane z fabułą gry i jedno, ostatnie, w której kryje
się miejsce następnej stacji.
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Źródło własne

NAZWY SMERFÓW DO ODNALEZIENIA:

Źródło własne

CIAMAJDA
FARMER
HARMONIUSZ
LALUŚ
ŁASUCH
MALARZ
MARUDA
MARZYCIEL
OSIŁEK
PAPASMERF
POETA
PRACUŚ
SASETKA
SMERFETKA
ŚPIOCH
WAŻNIAK
ZGRYWUS
ODGADNIĘTE HASŁO: SALA 231

St a c j a 9
Zadanie: Zabawa, która polegała na:
Źródło własne

S ta cja 8
Zadanie: Wykreślanka
Uczestnicy wyszukują w tablicy z literami nazwy
smerfów. Za każde poprawne wykreślenie imienia,
zawodnicy otrzymują jedną literę (podpowiedź) gdzie
mają się udać.
UWAGA: Wyrazy można odczytywać w kolumnach,
wierszach i po skosach, a także wspak. Zadanie wykonują w dwuosobowych zespołach na otrzymanych
planszach z literami.
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Wymyśleniu litery przez uczestnika i podaniu jak najwięcej wyrazów, rozpoczynających się z wyznaczoną
literą w ograniczonym czasie (10s.). Osoba, która podała największa liczbę wyrazów – otrzymuje dowolna nagrodę.

Dorota Sobczak, Natalia Sobalska, Justyna Pietrzak,
Kamila Godlewska, Aleksandra Tyska,
Paulina Kubicz, Alicja Droszczak,
Dominika Koszucka, Samanta Tyrakowska
Studentki II roku Pedagogiki, specjalność Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna oraz Edukacja Elementarna
i Wczesne Nauczanie Języka Obcego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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Coaching

Myślenie wizualne w pracy nauczyciela

Agnieszka Olczak

W

edług C. Phillipsa współczesny świat, obecna
kultura przesiąknięta jest obrazami (telewizja,
Internet, czasopisma, książki, reklamy i inne). Myślimy obrazami, mamy też doskonale rozwiniętą zdolność spostrzegania i dlatego rozwinięcie zdolności
myślenia wizualnego w obecnych czasach jest dużo
ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej1. Autor zauważa też, iż obecnie, by zaciekawić kogoś np. prezentacją, pomysłem itp. musimy wiedzieć jak przedstawić
idee od strony wizualnej2.

Możemy aktualnie obserwować swoiste znudzenie
powszechnie stosowanymi sztampowymi prezentacjami, z wielokrotnie już wykorzystanymi tłami,
efektami czy grafikami. Z tego względu warto zainteresować się zagadnieniem myślenia wizualnego
i sposobami prezentacji treści poprzez grafiki, rysunki, schematy, kolory – w zależności od potrzeb
grupy, z którą pracujemy czy naszych umiejętności.
Szczególnie atrakcyjne wydaje się to z perspektywy pracy nauczyciela, który wykorzystując różne po-

Rys. 1 Notatka wizualna. Opracowanie własne
1   C. Phillips, Myślę więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających
myślenie wizualne, Gliwice 2016, Wyd. Helion, s. 6.
2   Ibidem, s. 6.
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Rys. 2 Mapa myśli. Opracowanie własne

mysły obrazowego prezentowania treści, może znacząco podnieść poziom zainteresowania uczniów,
uatrakcyjnić swój przekaz i optymalizować proces
zapamiętywania. Rozwój umiejętności myślenia wizualnego wymaga treningu, pomocy w stopniowym
dojściu do możliwie wysokiej sprawności w tym zakresie.
Zatrzymajmy się przez chwilę nad pytaniem o to, co
daje nauczycielowi i uczniom rozwój myślenia wizualnego?

•
•
•
•
•

wspiera rozwój wyobraźni i kreatywności;
stymuluje koncentrację na omawianym zagadnieniu;
uatrakcyjnia przekaz, czyni go bardziej przystępnym, zrozumiałym;
wprowadza element humoru i radości w proces
uczenia się i nauczania;
sprzyja zapamiętywaniu, przyspiesza uczenie się3.

3   Zainteresowani nauczyciele mogą poczytać o tym m. in.: na
blogu gosiazimniak.pl/myslenie-wizualne/

Rys. 3. Umowa z dziećmi. Opracowanie własne.
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Nauczyciel, który opanuje podstawy wiedzy o myśleniu wizualnym i elementarne podstawy rysunku, może
zainspirować uczniów do tworzenia oryginalnych notatek (por. np. Rys.1), do eksponowania kluczowych
treści, haseł, dat itp., a jego praca z uczniami może
stać się bardziej zróżnicowana i interesująca, mniej
sztampowa. Nauczyciel może pokazać im, że nowe
treści, omawiane tematy można przedstawić w różnej
formie, np.:
•

map myśli, w których kluczowe hasła wzbogacamy rysunkami (por. Rys.2);

•

notatek wizualnych, w których fragmenty tekstu
zastępują rysunki, ikony (por. Rys.1);

•

schematów, streszczeń, w których wykorzystuje się strzałki, ramki, punktory, rysunki ludzi,
chmury, emotikony, wykresy itp.

•

komunikatów, w których przekaz słowny wzbogaca prosty, czytelny rysunek (por. Rys. 3-5).

zując im możliwość robienia kreatywnych notatek,
plakatów, gazetek itp. W sieci można znaleźć wiele
filmów, tutoriali uczących podstaw rysunku, czy też
tworzenia wizualnych notatek.
Poszukujący nauczyciele mogą na ten temat znaleźć
sporo informacji w dostępnej literaturze. Polecam
książkę Karoliny Jóźwik, pt. Myśle nie wizualne
2.0. Skuteczna komunikacja 4, w której można
odnaleźć sporo prostych, sprawdzonych podpowiedzi, dzięki którym każdy może się przekonać, że jest
w stanie rysować i pracować z dziećmi wykorzystując obraz – w procesie uczenia się i nauczania
(robiąc na przykład notatki do omawianych tematów,
streszczenia z działów itp.) i w procesie wychowania
(na przykład zawierając umowy z dzieckiem i prezentując je graficznie – jak w załączonych Rys. 3-5).
Robienie wizualnych notatek samo w sobie już jest zabawą, odprężającą aktywnością, która stymuluje nasz
mózg i zmusza go do kreatywności. Pracując z dziećmi i młodzieżą możemy pokazać im własne sposoby
na utrwalanie treści, wprowadzić humor do procesu
kształcenia, a następnie pokazać uczącym się także
szersze możliwości wykorzystywania rysunku i notatek wizualnych, np. przy przygotowywaniu prezentacji na lekcje czy konferencje, do tworzenia gazetek
szkolnych, czy choćby reklam, plakatów związanych
z życiem szkoły, z licznymi szkolnymi wydarzeniami
(np. promujących dyskoteki, wybory do samorządu,
akcje charytatywne, konkursy itp.). Życzę wszystkim
kreatywności i dobrej zabawy. Powodzenia!

Rys. 4. Umowa z dziećmi. Opracowanie własne.

Rys. 5. Umowa z dziećmi. Opracowanie własne.

Obok rysunków, robiąc notatki warto stosować różne kolory dla wyeksponowania tego co ważne, dla
wzmocnienia wyrazu, dla uatrakcyjnienie przekazu.
Nauczyciel, który chciałby wykorzystywać rysunek,
grafikę, a przez to rozwijać myślenie wizualne swoje
i uczniów powinien najpierw samodzielnie pobawić
się rysunkiem, formą, kolorem, by wypracować umiejętność stosowania obrazów, przedstawiania treści
za pomocą infografik. To mu pomoże czerpać z tego
przyjemność i przenieść ją na uczenie dzieci, poka-
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4   K. Jóźwik, Myślenie wizualne 2.0. Skuteczna komunikacja,
Warszawa 2017, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o.

dr Agnieszka Olczak
Nauczyciel akademicki, trener, prezes Fundacji Edukacja –
Demokracja – Rozwój. Zainteresowania naukowe i edukacyjne obejmują problematykę demokratyzacji edukacji oraz
stosunków w relacjach dorosłego z dzieckiem, umowy społecznej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, znaczenia zabawy w życiu dziecka.
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Recenzje

Nasze rekomendacje
wybór - Kopaczyńska Kornelia

Zabawa. O uczeniu się,
zaufaniu i życiu pełnym
entuzjazmu
André Stern

Wydawnictwo Element, Gliwice 2017

W

2017 roku nakładem Wydawnictwa Element
w Gliwicach ukazała się książka autorstwa
André Sterna zatytułowana Zabawa. O uczeniu się,
zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu. Książkę z języka niemieckiego przełożyła Barbara Niedźwiecka.
Książka jest niewielka, liczy 150 stron i ilustrowana
jest zdjęciami z prywatnych archiwów autora.
Wszyscy, którzy obejrzeli film Erwina Wagenhofera
Alfabet mieli okazję poznać już autora przedstawianej książki. Wówczas André Stern i jego ojciec
Arno Stern – autor pracowni malarskiej Malort,
opowiadali o tym, jak ważna w rozwoju człowieka
jest wolność od schematów, sztywności i przymusu
w edukacji. André Stern był w filmie przykładem
edukacji „bez edukacji”. Mówił o własnym dzieciństwie i o tym, jak wolność uczenia się przez zabawę
i swobodną eksplorację świata, reguł i praw jaki
nim rządzą, przez możliwość samodzielnych wyborów, co do własnej aktywności, stworzyła mu szansę rozwijania pasji. Mówił o tym, jak wewnętrzna
motywacja, ta siła napędowa uczenia się, sprawiła,
że sam nauczył się gry na gitarze, języków obcych,
podejmował wyzwania badawcze i konstrukcyjne.
A wszystko dzięki nieocenionej możliwości swobodnej zabawy, w atmosferze zrozumienia dla tej
dziecięcej potrzeby.
Dziś, w książce postanowił podzielić się głębszymi przemyśleniami na temat prorozwojowej wartości zabawy. Książka jest też szczególnym zapisem
jego relacji z najbliższymi osobami. Głos oddaje
bowiem swojemu ojcu Arno Sternowi, a także znanemu z badań nad kreatywnością i edukacją Kenowi Robinsonowi. Wypowiadają się też Erwin
Wagenhofer i Sabine Kriechbaum, którzy w latach
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2009-2013 pracowali nad filmem Alfabet, Katharina Saalfrank –pedagożka i terapeutka pracująca z dziećmi, nauczycielka muzyki Teresa Meckel
i Thomas Sattelberger- menedżer, który dzieli się
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zgubnego
wpływu masowego i jednolitego modelu kształcenia młodych ludzi. Autor także udziela głosu Geraldowi Hunterowi pracującemu nad wpływem wczesnych doświadczeń na rozwój mózgu oraz skutkami
strachu, stresu i znaczeniem reakcji emocjonalnych
dla rozwoju i uczenia się.
André Stern pisze książkę również jako rodzaj
rozmowy ze swym niedawno narodzonym synkiem
Benjaminem. Kolejne rozdziały bowiem są zapisem
mijających tygodni życia dziecka i wnikliwych obserwacji kochającego ojca, budującego więź z synem, pisanych jako rodzaj listów do swojego synka
o tym, jak zmienia się i rozwija z każdym mijającym
tygodniem.
Zabawa w przedstawianej książce jest pretekstem
do szerszego spojrzenia na problem edukacji, rozwoju i wspierania dzieci w poszukiwaniu własnej
ścieżki. Jest istotnym narzędziem rozumienia zło-
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żonych zasad i procesów otaczającej rzeczywistości. Autor odwołuje się do własnych doświadczeń
z dzieciństwa, przywołuje wspomnienia własnych
zabaw, które nie wymuszane, nie organizowane
przez dorosłych umożliwiały mu budowanie struktury własnej wiedzy. Swoje refleksje ilustruje także
obserwacjami zabaw własnego, starszego syna –
Antonina. Tu również przedstawia konkretne przykłady sytuacji, w których zabawa staje się nauką.
Utwierdza w ten sposób czytelnika w przekonaniu
o tym, że w zabawie dziecko zaczyna rozumieć
świat. Można powiedzieć, że opowiadając o zabawie, jednocześnie mówi o uczeniu się. Podkreśla,
że zabawa będąc nieodłącznym elementem dzieciństwa każdego dziecka, jest narzędziem rozwoju.
Zabawa to po prostu uczenie się. A tego faktu wielu dorosłych nie docenia.
Ważnym warunkiem zabawy jest w odczuciu autora, atmosfera miłości, swobody i zaufania jakim
powinniśmy obdarzać dzieci. Zbyt wczesne standaryzowanie, ocenianie i przymus, burzy naturalny
porządek rzeczy, niszczy entuzjazm, chęć zgłębiania świata, zniechęca do rozwijania zainteresowań,
zanim się skrystalizują.

Książka rządzi się własnym porządkiem. Układowi
rozdziałów brakuje wprawdzie konstrukcji charakterystycznej dla prac naukowych, jednak można odnaleźć w niej pasję, z jaką Autor mówi o wartości
zabawy. Wybór idiograficznych przykładów sytuacji
dobrze ilustruje zamiary Autora. Nie ma w niej nadmiaru słów, nadmiaru komentarzy, jest natomiast
pole do własnych przemyśleń i interpretacji.
Książkę polecam wszystkim, którzy chcą swoje relacje z dziećmi i swoją rolę wobec dzieci, opatrzyć
refleksją. Wszystkim, którzy chcą lepiej zrozumieć
sens zabawy. Wszystkim, którzy potrafią nawiązać
kontakt z sobą samym z dzieciństwa i tym, którzy
ten kontakt stracili, bo w tym ostatnim przypadku, książka André Sterna może pomóc ten kontakt
przywrócić.
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