
WCZESNA STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA POPRZEZ ZABAWĘ.  

 

   Narodziny dziecka to okres szczególny w życiu każdego rodzica. Największym darem jaki 

dziecko może otrzymać od swoich rodziców jest miłość, opieka i nauka przekazana mu 

w formie zabawy. Dziecko posiada naturalną ciekawość świata i wraz z jego stopniowym 

poznawaniem będzie nabierać większej pewności siebie. Możecie mu w tym Państwo pomóc 

poprzez odpowiednią zabawę. 

   W pierwszych miesiącach życia szczególnie ważny jest bliski kontakt rodziców 

z dzieckiem fizyczny i wzrokowy. Jest to niezbędne do wyrobienia przez dziecko zaufania do 

świata, oraz prawidłowego rozwoju. Dziecko pragnie kontaktu fizycznego, ponieważ to jego 

podstawowa potrzeba, nie mniej ważna od potrzeby zaspokojenia głodu czy zapewnienia 

fizycznego ciepła. Dlatego należy jak najczęściej brać dziecko na ręce twarzą do siebie, by 

lepiej mogło dostrzegać nasze twarze ( najlepsza odległość to 20- 25 cm od nasady nosa 

dziecka), przytulać je i głaskać. Dziecko powinno mieć na d łóżeczkiem wiszące kontrastowe, 

barwne zabawki, które swoim atrakcyjnym wyglądem będą zachęcały do patrzenia. 

   W 4 miesiącu życia dziecko chętnie bawi się swoimi rączkami- ogląda je i próbuje wsadzić 

do buzi. Dostrzeganie, zatrzymywanie wzroku na swoich rączkach , ułatwi dziecku włożenie 

kaftanika z kontrastowymi, kolorowymi mankietami. Bardzo ważne nadal są wiszące zabawki 

- grzechotki, pluszami, karty z wzorami geometrycznymi, piszczałki, zabawki z pozytywkami. 

Dźwięk dla dziecka jest czynnikiem mobilizującym je do przenoszenia spojrzenia w kierunku 

źródła dźwięku. Jednorazowo w pobliżu dziecka nie powinno znajdować się zbyt dużo 

zabawek, bowiem powstaje chaos ( dziecko w tym okresie nie potrafi oddzielić figury od tła). 

   Gromadząc zabawki dźwiękowe ważne jest by dźwięki były zróżnicowane. Istotne jest 

również to, żeby zabawki miały zróżnicowaną fakturę. 

   W piątym miesiącu życia dziecko wyciąga raczki do pokazywanego przedmiotu , śmieje się 

do swego odbicia w lustrze , chętnie wpatruje się w twarz opiekuna i umie z niej odczytać wyraz 

smutku i radości . Pamiętajmy o odległości - pokazywane przedmioty nie powinny znajdować 

się zbyt daleko od wzroku dziecka. Ważne jest również właściwe oświetlenie oglądanych 

rzeczy. Światło powinno być rozproszone i nie powinno padać bezpośrednio na twarz 

dziecka , by nie wywołać " efektu oślepienia. Dziecko w tym czasie nie potrafi utrzymać 

dwóch przedmiotów w jednej ręce. Wypuszcza przedmiot z ręki, gdy chce uchwycić inny, który 

go zainteresował. 

   Oprócz zabawek dziecko powinno mieć możliwość zobaczenia innych rzeczy i przedmiotów 

z otoczenia. Wskazane jest , aby na rzeczy te dziecko mogło patrzeć z różnych pozycji 

- poziomów. Daje to możliwość kształtowania się prawidłowych obrazów rzeczywistości. 

 

   W dalszym ciągu ważny jest bezpośredni kontakt rodziców z dzieckiem , co jest warunkiem 

prawidłowego rozwoju emocjonalnego . Bardzo ważny jest także kontakt słowny. 

Wypowiadanie do dziecka pieszczotliwych słów, mówienie o tym , co się robi, jest okazja do 

przenoszenia spojrzenia w kierunku źródła dźwięku i daje mu poczucie bezpieczeństwa. 

   W 7 miesiącu życia dziecko obraca zabawkę w rączkach , szuka przedmiotu, który upada, 

szuka kontaktu wzrokowego z osobami. Dziecko chętnie manipuluje przedmiotami i stara 



badać się je wszystkimi zmysłami, dlatego należy często zmieniać obiekty , które znajdują się 

w jego polu widzenia. Każda pokazywana rzecz powinna być nazwana np.: " to jest żółty , duży 

klocek". 

   Aby umożliwić dziecku znalezienie zabawki, która upadła musimy zwrócić uwagę na to, by 

powierzchnia, na którą spada zabawka dobrze z nią kontrastowała. Nie wyręczajmy dziecka 

w szukaniu zabawki. Jeżeli przypuszczamy , że z określonego miejsca ( np. z łóżeczka) dziecko 

nie widzi tej zabawki, to trzeba wziąć je na ręce - trzeba stwarzać okazje do tego by dziecko 

samodzielnie zobaczyło przedmiot. Ważne jest by przedmioty " do rzucania" były wykonane 

z materiałów wydających różne dźwięki: plastikowe i drewniane klocki, piłki z dzwonkiem 

i bez , łyżeczka metalowa itp. Dziecko po raz pierwszy przy chwytaniu posługuje się kciukiem. 

Nie przeciwstawia go jednak pozostałym palcom, a wykonuje ruchy odwodzenia 

i przywodzenia - chwyt nożycowy . Dzięki temu dziecko jest stanie utrzymać w ręce drobne 

przedmioty. 

   8 miesiąc życia jest okresem doskonalenia umiejętności , które pojawiły się wcześniej. 

Dziecko z coraz większą uwagą zaczyna obserwować nie tylko otaczające go przedmioty, ale 

i ludzi wykonujących czynności, nie izolujmy go więc i pozwólmy przypatrywać się naszej 

domowej pracy. 

Dziecko 10, 12 - miesięczne chętnie wyszukuje i dotyka różnych małych elementów na 

przedmiotach ; np. kropki na piłce, oczy lali lub misia , kółka ,guziki, itp. Ważne w tym okresie 

zabawki to : klocki o różnej fakturze i wielkości, pojemniki do otwierania , pudełka 

z niespodzianką , książeczki z obrazkami o wyraźnych kontrastach , przedmioty codziennego 

użytku (kubeczki, miski, łyżki). Dziecko w tym czasie posługuje się chwytem pęsetkowym 

(kciuk przeciwstawiony pozostałym palcom) . Dzięki takiemu układowi dłoni dziecko może 

chwytać nawet bardzo drobne przedmioty. 

   Blisko ukończenia roku dziecko niemal w pełni zaczyna czuć się odrębną osobą -posiadanie 

własnych rzeczy ( kubek, książeczka , zabawka, itp.) pomogą mu w kształtowaniu poczucia 

własnego ja. W tym wieku dziecko uczy się , obserwując i naśladując to , co robimy - obserwuje 

gesty, naśladuje proste czynności ruchowe( kosi, kosi łapki, pa, pa), lubi zabawy ruchowe np. 

z piłką. Dziecko będzie obserwowało czynności dorosłego, a po pewnym czasie samo będzie 

chciało to zrobić. 

   W pierwszych miesiącach 2 roku życia możliwości poznawcze dziecka zwiększają się, gdyż 

zaczyna chodzić. Zachęcajmy dziecko do chodzenia pokazując mu kolorowe zabawki, mówmy 

do niego, bądźmy z nim dając mu poczucie bezpieczeństwa. 

   Gdy umiejętność chodzenia jest sprawniejsza, automatyczna, dziecko chętnie zaczyna bawić 

się zabawkami, które można za sobą ciągnąć ( wózek dla lalek, motylki z ruszającymi się 

skrzydełkami itp.). Wszystkie te wirujące, ruszające się i brzęczące zabawki zachęcają do 

patrzenia , obserwowania ruchu. Popychając zabawkę dziecko ma też okazję do" bycia 

sprawcą", że jego działanie coś zmienia. Dużą porcję radości dostarczy również dziecku 

zabawka na biegunach. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie dziecka w trakcie takich zabaw. 

Koordynację wzrokowo- ruchową dobrze rozwijają w tym okresie zabawy manipulacyjne, 

które polegają na wielokrotnym powtarzaniu czynności ruchowych. 

Zabawki manipulacyjne przydatne w 2 roku życia : korale do nawlekania, piramidki (drewniane 

, plastikowe ), różnej wielkości klocki, pudełka zamykane. Dziecko w tym okresie rozwojowym 

chętnie: wkłada, wyjmuje klocki , otwiera , zamyka pojemniki , wkłada foremki mniejsza 



w większą, próbuje budować wieże z trzech klocków , nakładać koraliki na patyk . Lubi zabawę 

w piasku i w wodzie .Przesypywanie piasku , przelewanie wody , grzebanie łopatką w piasku 

to najbardziej ulubione formy manipulacji dziecka w tym wieku. 
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