
ZABAWKI EDUKACYJNE DLA DZIECI 

ROZWÓJ POCIECHY POPRZEZ ZABAWĘ 
 

 

Od wielu lat wiadomo, że najskuteczniejszą formą nauki u najmłodszych jest zabawa. Jak 

wesprzeć naturalny rozwój swojej pociechy? Doskonałym sposobem jest podarowanie jej 

odpowiednich zabawek edukacyjnych, które zapewnią mnóstwo frajdy oraz nauki już nawet 

od pierwszych miesięcy życia. Sprawdź, czym są zabawki edukacyjne dla dzieci oraz jak je 

dobrać tak, aby maluch rozwijał się każdego dnia. 

 

 

Zabawki edukacyjne dla dzieci – wspieraj rozwój od najmłodszych lat 

Wspomaganie rozwoju dziecka przez zabawę jest kluczowym czynnikiem w dorastaniu, 

dzięki któremu Twoja pociecha w naturalny sposób pobudzi swoje zmysły, rozwinie 

wyobraźnię oraz polepszy zdolności motoryczne. Zadbaj o swojego malucha już od 

pierwszych miesięcy życia. Obecnie na rynku znajdują się różne zabawki edukacyjne dla 

dzieci, które odpowiednie są nawet dla niemowlaków zaczynających dopiero poznawać 

dźwięki oraz kształty tego świata. Pamiętaj, że warto rozwijać dziecko już od wczesnych 

chwil –  najmłodsi są najbardziej otwarci na poznawanie świata.

 

Na co zwracać uwagę podczas wyboru zabawek edukacyjnych? 

Podczas wyboru musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, dzięki którym wybierzesz 

odpowiednie zabawki edukacyjne. Pamiętaj, że źle dobrana zabawka nie tylko nie rozwinie 

Twojej pociechy, ale także wpłynie na jej rozdrażnienie, co często skutkuje szybkim 

odrzuceniem jej w kąt. Podczas wyboru zabawek zwróć uwagę przede wszystkim na m.in.: 

  – bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze; pamiętaj o tym, że maluchy uwielbiają materiał

wsadzać do buzi różne przedmioty; wybieraj zabawki, które zostały zrobione z bezpiecznych 

materiałów lub tworzyw sztucznych; zwróć również uwagę na to, aby zabawki nie miały 

ostrych krawędzi, 

  – na rynku znajduje się wiele zabawek pochodzących od renomowanych certyfikaty

producentów, które posiadają liczne atesty i certyfikaty, które potwierdzają jakość wykonania 

oraz bezpieczeństwo, 

 – dobór zabawek powinien być oparty o możliwości poznawcze Twojego wiek dziecka 

dziecka; pamiętaj o tym, że zabaweczki dla 7-latka nie będą odpowiednie dla 2-latka i na 

odwrót; podczas zakupu zabawek edukacyjnych zwróć uwagę na naklejkę z wiekiem dziecka, 

dzięki czemu dobierzesz tylko takie przedmioty, które w stu procentach spełnią swoją 

funkcję, 

 – na rynku dostępne są różne rodzaje zabawek edukacyjnych, które możliwości edukacyjne 

posiadają specjalne funkcje; zwróć na nie uwagę i wybierz zabaweczki z konkretną funkcją, 

na której Ci zależy np. gra logopedyczna do nauki prawidłowej wymowy u dziecka. 

 

Dobór zabawek do wieku dziecka 

Obecnie na rynku znajduje się wiele rodzajów zabawek edukacyjnych, które przeznaczone są 

zarówno dla niemowlaków, jak i nieco starszych dzieci. Każda z nich spełnia inne funkcje – 

jedna jednak pozostaje niezmienna – każda z nich uczy i bawi, dzięki czemu Twoja 
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. Jak więc pociecha przez wiele godzin frajdy rozwija swoją wyobraźnię oraz motorykę

dobrać zabawkę pod wiek dziecka? 

 

Zabawki dla noworodka 

Masz noworodka? Postaw na kolorowe i przyjazne karuzele nad łóżeczko oraz pluszaki  

, które zaciekawią dziecko podczas długiego pobytu  z szeleszczącymi elementami

w łóżeczku. Dzięki nim pobudzi ono swój zmysł wzroku i słuchu już od swoich pierwszych 

chwil. 

 

Zabawki dla niemowlaka 

Niemowlaki od 4. do 6. miesiąca życia zaczynają najczęściej brać do buzi przedmioty, 

dlatego . Nie zapominaj oczywiście, aby zabawki te odpowiednimi zabawkami będą gryzaki

były wykonane z bezpiecznego tworzywa. Na rynku znajdziesz wiele typów gryzaków, wśród 

których znajdują się np. gryzaczki silikonowe o różnych przyjemnych smakach. Dla nieco 

starszych niemowlaków (od 6. do 12. miesiąca życia) odpowiednimi zabawkami są sortery, 

. W tym czasie dzieci czyli klocki, które należy dopasować do odpowiedniego kształtu

zaczynają się samodzielnie poruszać i wybierać te przedmioty, które je interesują. Jest to 

również czas, w którym chętnie przyglądają się książeczkom z różnymi zwierzątkami. 

 

Zabawki dla dwulatka 

Dzieci w tym wieku zaczynają aktywniej spędzać czas. Postaw na zabawki edukacyjne, które 

będą wspierać przede wszystkim zdolności manualne Twojej pociechy. Odpowiednimi 

przyborami będą m.in. . kredki, tablice z kolorową kredą czy zestawy artystyczne

 

Zabawki dla trzylatka 

Zabawki edukacyjne dla trzylatków to gadżety, które w jeszcze większym stopniu powinny 

wspierać aktywność ruchową oraz rozwijać zdolności manualne. Postaw na różnego 

typu piłki do gry czy przybory do piaskownicy takie jak, np. łopatki czy wiaderka.  

Odpowiednimi zabaweczkami będą również . proste malowanki i plastelina

 

Zabawki dla czterolatka i pięciolatka 

To czas, w którym warto postawić na nieco bardziej skomplikowane zestawy klocków  

i układanek, a także różne gry edukacyjne oraz książeczki. 

 


