
 

Zbliżają się święta 

Przed Wami 

trudny wybór 

odpowiednich prezentów! 

 

 

 

Zamiast kupować dziecku wszystko, czego sam nie miałeś… 

Naucz go wszystkiego, czego Cię nie nauczono! 

Rzeczy się zużywają. Wiedza zostaje! 
Bruce Lee 

 

 

Kiedy dzieci się bawią, ich umysł i ciało działają wspólnie. Zabawa dostarcza dzieciom 

wiedzy o nich samych i innych. Każda nowa zabawka lub gra jest nowym wyzwaniem lub 

testem do przezwyciężenia. Właściwe zabawki przynoszą wyraźne korzyści: polepszenie 

percepcji wzrokowej i słuchu, poprawa koordynacji, postawy ciała itp. 

Zabawki przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju fizycznego, umysłowego i 

społecznego dzieci. Zabawa jest formą uczenia się, ponieważ maluchy oddziałują na swój 

stan emocjonalny i realizują role społeczne, które będą pełnić jako dorośli. 

Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zorganizować miejsce do zabawy dla dziecka. 

Zapewnij mu jak najlepsze zabawki, aby pobudzić jego zmysły i wzbogacić jego świat już 

od najmłodszych lat. 

Może ciężko w to uwierzyć, ale niewłaściwe zabawki mogą powodować zadrapania, 

upadki, oparzenia, zadławienie, uduszenie lub zatrucie. W rezultacie rodzice powinni 

starannie wybrać czym będą się bawić ich dzieci i które gry pomogą im bezpiecznie 

rozwijać umiejętności. 

 

 

 

 



 

5 wskazówek dotyczących wyboru najlepszych zabawek 

1. Zabawki powinny pasować do wieku dziecka i powinny promować rozwój różnych umiejętności 

i postaw. 

2. Zabawki powinny być bezpieczne. Powinny być wykonane z materiału, który nie 

rozszczepia się, nie łamie ani nie rwie. Zwróć uwagę na jednolite kolory i nietoksyczne materiały. 

Im młodsze jest Twoje dziecko, tym większe powinny być zabawki i ich części. 

3. Zabawki powinny być proste w obsłudze. W ten sposób Twoje dziecko może wymyślić różne 

zastosowania dla każdej zabawki, rozwijając swoją wyobraźnię i zrozumienie symboli. 

4. Zabawki powinny uzupełniać ich osobowość. Na przykład, jeśli Twoje dziecko jest zamknięte 

w sobie, możesz wypróbować zabawki i gry, które zachęcą je do spotkań towarzyskich, np. gry z 

wieloma graczami. W przypadku dzieci nadpobudliwych, odpowiednie zabawki mogą pomóc im 

rozwinąć ich koncentrację uwagi, zdolności artystyczne i wiele więcej. 

5. Pamiętaj, że zbyt wiele zabawek może stłumić wyobraźnię, a nawet doprowadzić do nudy. 

 



 

 

Przykłady zabawek adekwatnych do wieku dziecka: 

•  Od 2 do 3 lat: na tym etapie rozwoju dzieci zaczynają interesować się imionami i 

naśladować rodzinne sceny. Rowery trzykołowe, piłki, wiadra i łopaty, puzzle, farby, telefony, 

samochody i lalki należą do najlepszych zabawek w tym wieku. Inne opcje obejmują pluszowe i 

ruchome lalki, przebrania i duże, proste układanki wykonane z pianki lub innych materiałów. 

•  Od 4 do 5 lat: w tym wieku dzieci są ciekawe i uwielbiają się uczyć piosenek i 

współdziałają ze swoimi rówieśnikami. Poszukaj rowerów, tablic suchościeralnych lub 

magnetycznych, zabawkowych narzędzi lub zabawek budowlanych z dużymi kawałkami, 

mikrofonów do zabawy, opowiadań, pluszaków i lalek, plasteliny itp. 

•  Od 6 do 8 lat: na tym etapie dzieci wiedzą, jak dodawać i odejmować, czytać i pisać. 

Możesz dać im łyżwy, zdalnie sterowane samochody, gry związane z quizami i 

eksperymentami, lalki przegubowe i domki dla lalek, przybory kuchenne i wiele innych. W tym 



wieku powinnaś także rozważyć gry z zasadami, takie jak gry pamięciowe, gry planszowe, 

karty, duże książki z kolorowymi ilustracjami i tak dalej. 

•  Od 9 do 11 lat: w tym wieku dzieci interesują się bardziej złożonymi czynnościami. Będą 

się cieszyć sprzętem sportowym, grami strategicznymi i bazującymi na refleksji, grami 

audiowizualnymi lub elektronicznymi i eksperymentami. Czasopisma, szkice, zestawy 

pociągów, tory samochodowe, zestawy do modelowania, gry planszowe i inne mogą pomóc 

wzmocnić ich inteligencję. 

JEDNAK PAMIĘTAJMY! 

Każde dziecko jest inne, rozwija się w swoim tempie, ma różne zainteresowania, pasje, 

predyspozycje i to właśnie zadaniem rodziców jest odpowiedni dobór zabawek dla swoich pociech! 

Bo przecież kto lepiej zna swoje dziecko niż Wy sami? 


