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TERAPIA ZABAWĄ 

 

Wielokrotnie w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzinami napotykam się na potrzebę wśród 

rodziców konkretnych zadań lub działania na rzecz ich rozwoju. W swoim usilnym dążeniu do skuteczności 

i przyspieszenia procesu dorastania nie potrafimy jako dorośli zaakceptować, że „dzieci marnują swój czas 

na zabawę” (Landreth G.L., 2016). Na boczny plan odstawiana jest jakże istotna w każdym wieku zabawa. 

Wydawałoby się najprostsza i najmniej rozwojowa forma spędzania czasu często jest skarbnicą różnych 

bodźców stymulujących prawidłowy wzrost człowieka, nie tylko tego najmłodszego. Zabawa bowiem ma 

to do siebie, że ewoluuje wraz z wiekiem. Często znacznie wyraźniej niż inne formy działalności człowieka. 

Jej potrzebę odczuwamy nawet jako dorośli ludzie, tylko w innej formie. W dzieciństwie natomiast jest ona 

tak charakterystyczna i dla tego okresu ponieważ w tym czasie rozwija się ona z „niepohamowaną bujnością” 

(Okoń W., 1995). Dzięki zabawie okres dzieciństwa w naszych wspomnieniach często kojarzy się 

z najmilszym czasem naszego życia. Wszakże to właśnie w fazie dzieciństwa ( od 0 do 7 roku życia) sposób 

wykorzystania czasu w znacznym stopniu kształtuje rozwój jednostki. Wszystkie elementy składowe zawarte 

w zabawie takie jak naśladownictwo, eksperymentowanie, myślenie abstrakcyjne oraz nawiązywanie relacji 

społecznej sprzyjają nabywaniu nowych doświadczeń oraz metod radzenia sobie w różnych sytuacjach. 

Zabawy mają na celu pobudzić aktywność intelektualną, kształtują zainteresowania, stymulują motorykę, 

manipulację, przyczyniają się do rozwoju mowy, kształtują rozwój emocjonalny, rozwijają koordynacje 

wzrokowo-ruchową, wyrabiają samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu trudności, rozwijają 

wyobraźnię i poczucie estetyki. Dzięki aktywności zabawowej dziecko zachęcane jest do współdziałania, 

dzielenia się, innymi słowy nabywają kompetencji społecznych. Do prawidłowego rozwoju dziecko 

potrzebuje czasu na swobodna zabawę oraz zabawek, które pozwolą zebrać doświadczenia niezbędne 

w dalszym życiu i przygotowują do nauki w szkole (Albański L., 2018 r.). 
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FUNKCJE I ROLA ZABAW 

W odróżnieniu do świata dorosłych, którzy werbalizują swoje potrzeby, w świecie dziecka to zabawa pełni 

funkcję komunikacji i ekspresji. Dzieci bowiem używają zabawek niczym słów, a zabawa jest ich mową. 

Poprzez zabawę, uczą się tego czego nikt nie może ich nauczyć. Eksplorują świat, uczą się rzeczy, zwierząt, 

ludzi, znaczeń i wartości  oraz przystosowują się do nich. 

Większość dzieci poniżej 10-11 roku życia musi podejmować świadomy wysiłek w celu usiedzenia spokojnie 

w jednym miejscu przez długi czas (a niejednokrotnie jest to od nich wymagane), co pochłania ich 

spontaniczny i naturalny rozwój twórczej energii. W zabawie dzieci mają szansę rozładować energię, 

przygotowują się do obowiązków życiowych, osiągają trudne cele i uwalniają się od frustracji (Landreth 

G.L., 2016). 

Daniel Elkonin (1984) uwzględniając ewolucję zabawy w grę wyróżnił: zabawy naśladowcze, dramatyczne 

z prostym tematem, tematyczne z prostymi prawidłami, gry sportowe i gry ćwiczenia.   

Polscy pedagodzy i psycholodzy uwzględniają zarówno formalny czynnik treści, jak i czynnik pojawienia 

się zabawy w rozwoju człowieka.  Maria Przetacznik-Gierowska (1993) prezentuje klasyfikację, z kryterium 

wieku przedszkolnego. Wyróżnia zabawy: manipulacyjne, funkcjonalne, tematyczne, konstrukcyjne, zabawy 

i gry dydaktyczne. Wincenty Okoń (1995) wyróżnił: nierozwinięte zabawy funkcjonalne (manipulacyjne), 

tzw. przedzabawy, rozwinięte zabawy tematyczne i konstrukcyjne oraz gry ruchowe i gry dydaktyczne. 

Stymulując rozwój dziecka powinniśmy pamiętać także o doborze prawidłowych zabawek. Zabawką dla 

dziecka może być każdy przedmiot, który posłuży mu do zabawy. Może to być zarówno pluszowy miś, 

plastikowe auto, piłka czy klocki jak i opakowanie po chusteczkach higienicznych, kasztany, piasek, kamyki, 

patyki czy sznurek. Wszystko zależy od tego jaki sens dziecko nada konkretnym przedmiotom. Bawiąc się 

maluch określa wartość i użyteczność danej rzeczy. Naszym zadaniem, jako opiekunów jest zadbać jedynie 

o to aby zabawki były bezpieczne dla dziecka oraz jaką rolę będą one pełniły w trakcie zabawy.  

 

 

Kilka przykładów zabawek, które maja pozytywny wpływ na rozwój dziecka:   

1. Pluszowy miś lub lalka – W trakcie zabawy lalką lub pluszowym misiem dzieci często podświadomie 

naśladują pewne schematy i wzorce zachowań. Stymulują swoją wyobraźnie poprzez personifikację 

nieożywionych przedmiotów, przypisują im cechy a nawet stany emocjonalne. Kształtują kompetencje 

społeczne poprzez odgrywanie ról np. czeszą w zabawie w fryzjera, karmią i „lulają” podczas zabawy w 

dom; 

2. Klocki klasyczne – mają wpływ na rozwój poznawczy,  nazywanie figur geometrycznych i kolorów, 

kształtują logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, koordynację wzrokowo- ruchową (np. podczas 

piętrzenia wieży), uczą się planowania ruchów;  

3. Puzzle - początkowo wtykowe, w następnym etapie wieloelementowe ćwiczą koordynację wzrokowo- 

ruchową, syntezę wzrokową (czyli scalanie wielu elementów w jeden, co pomaga w przyszłości w nauce 

płynnego czytania- synteza liter w słowo), myślenie przestrzenne, cierpliwość, koncentrację uwagi i 

wytrwałość, pozwala na opanowanie kształtów, kolorów;  

4. Pacynki, kukiełki – zabawa rozwija wyobraźnię, umiejętność mowy oraz ćwiczy zachowania społeczne;  

5. Zestawy np. w gotowanie lub sklep – kolorowa kuchenka, kasa, produkty których wartość się odmierza. 

Podczas zabawy w sprzedawanie, kupowanie dzieci liczą, ważą i mierzą, jest doskonała możliwość 

zapoznania z matematyką. Wspierany jest rozwój mowy, kreatywność, asertywność i kompetencje 

społeczne;  
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6. Piłka- zabawy piłką stymulują sprawność ruchową, uczą koordynacji ruchów, dla młodszych dzieci są 

doskonałą motywacją do nauki chodzenia. 
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