
SYTUACJE, KTÓRE PROWOKUJĄ I ZACHĘCAJĄ DZIECI DO ROZBUDOWANIA 

I WYDŁUŻANIA CZASU DZIECIĘCYCH ZABAW 

Wspomaganie rozwoju dziecięcych zabaw polega na obecności dorosłego przy bawiącym się 

dziecku i stopniowym podpowiadaniu, jak przedłużyć zabawę. Nie wolno zapomnieć o 

pokazaniu radości z tego, co robi dziecko. Jeżeli dorosły nie nauczy dziecka bardziej 

złożonych zabaw, zatrzyma się ono na manipulowaniu zabawką, a gdy zaspokoi ciekawość, 

odrzuci zabawkę, jako coś zbędnego.  

1. Zbuduj coś tak wspaniałego, żeby się podobało misiowi 

Rolę rodzica może odgrywać pluszowy miś. Jest cierpliwy, słucha uważnie, wszystko 

mu się podoba i kibicuje dziecku, gdy ono buduje z klocków. Można to zrobić tak: 

 na podłodze są klocki, obok siedzi miś, dziecko i rodzic; 

 rodzic mówi: Miś patrzy, jak ty budujesz. Misiowi się to podoba. Zbuduj garaż 

dla samochodu, niech miś zobaczy, jak to robisz… 

 wspólnie budują garaż, a miś siedzi i patrzy, mruczy z podziwu, bo tak  mu się 

podoba konstrukcja z klocków. 

Jeżeli rodzic kilka razy „zatrudni” misia do obdarzania uwagą dziecka, to nawet  pod 

nieobecność dorosłego dziecko będzie długo się bawić, bo przecież miś patrzy i 

podoba mu się wszystko. 

 

2. Karmienie lalki 

Rodzic patrzy uważnie na lalkę i stwierdza: Lalka jest głodna… Dziecko zaczyna ją 

karmić. Rodzic podpowiada: Wcześniej umyj jej ręce i buzię. Z brudnymi rękami do 

jedzenia siadać nie można… 

Dziecko na niby umyło lalkę i zaczyna ją karmić. Lalka je malutko – karmienie trwa 

krótko. Trzeba przedłużyć czas skupienie uwagi na tej zabawie. Rodzic podpowiada: 

Zjadła obiadek i chce jej się spać. Połóż ją i przykryj kołderką.  

Następnym razem można przedłużyć zabawę z karmieniem lalki o kolejny element, na 

przykład: zaproponować spacer z lalką w wózku. 

 

3. Miś jest chory 

Rodzic przygląda się misiowi, robi zafrasowaną minę i mówi:  

 Oj, kłopot. Miś jest chory… Trzeba mu zmierzyć gorączkę i położyć do łóżka… 

Wręcza dziecku patyk, a ono już wie, co należy zrobić: wkłada termometr pod pachę 

misia i przykrywa go kocykiem. Teraz trzeba wezwać lekarza, najlepiej telefonicznie. 

Dalszy przebieg zabawy zależy od tego, jak długo dziecko może skupić się na 

zabawie. Jeżeli krótko, na wizycie lekarza zabawę można zakończyć.  

Na drugi dzień trzeba zabawę powtórzyć, rozbudowując ją o wątek badania i 

zażywania leków, następnie o czynności pielęgnacyjne: podawanie leków, karmienie, 

otulanie kołderką, itp.  
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