
NAUKA PRZEZ ZABAWĘ – wykorzystanie materiałów codziennego użytku do 

stymulacji rozwoju małego dziecka 

Małe dziecko rozwija się poprzez zabawę. Dobra zabawa angażuje wszystkie jego zmysły, daje 

poczucie radości i wiary w siebie. Dziecko poprzez aktywny udział w zabawie gromadzi dane o 
otaczającym je świecie. Zabawa dla dziecka – „jest pracą”. Nikt z nas dorosłych nie lubi wykonywać 

pracy, która jest ponad jego siły i możliwości. Dokładnie tak samo jest w przypadku dzieci, które 

chcemy pobudzić do aktywności. Angażując dziecko do zabawy, najpierw musimy poznać jego 
potencjał, zainteresowania i zdolności. W prowadzonej terapii wykorzystujemy to, co dziecko już 

potrafi i nie tracimy z oczu celu, który poprzez wykonywaną czynność chcemy osiągnąć. Stymulując 
zaburzone sfery rozwoju dziecka, wzmacniamy jego mocne strony i dążymy do tego, aby szala 

słabych stron   „malała”. Bawiąc się z dzieckiem zawsze podążamy za jego aktywnością. Widząc, że 

ona słabnie, zmieniamy rodzaj zabawy, wymieniamy materiał, na którym pracujemy, dostosowujemy 
czas i miejsce zabawy. 

   Dzieci objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju zazwyczaj nie inicjują same zabawy, a 

jeżeli już podejmują działalność, to szybko się zniechęcają             

i porzucają rozpoczętą pracę. Naszym zadaniem jest więc tak pokierować zabawą, aby przywołać i 
jak najdłużej utrzymać uwagę dziecka, co możemy osiągnąć m.in. poprzez stosowanie w terapii 

atrakcyjnych dla dziecka pomocy. Oprócz zabawek   
i gotowych pomocy edukacyjnych wykorzystujemy w tym celu materiały codziennego użytku i 

przedmioty znane dziecku. Dzięki ich wykorzystywaniu, prowadząc ćwiczenia praktycznego życia 

umożliwiamy dziecku swobodniej poruszać w codzienności, usprawniamy jego manipulację, 
rozwijamy myślenie, ćwiczymy koncentrację uwagi oraz kształtujemy mowę. 

    Przedmioty codziennego użytku do stymulacji rozwoju dziecka należy dobierać zarówno do wieku, 

jak i możliwości poznawczych dziecka. Zabawom powinna towarzyszyć rozmowa z dzieckiem. Należy 
zwracać uwagę na komunikaty kierowane do dziecka – muszą one być zrozumiałe, dostosowane do 

jego możliwości odbioru, co przyczyni się do rozwoju mowy biernej (czyli rozumienia). Podczas 
zabaw poprzez nazywanie codziennych przedmiotów bogacimy zasób słownictwa naszych pociech. 

Zadając pytania zachęcamy je również do wypowiadania się pilnując, aby formułowane wypowiedzi 
miały formę zdaniową. To przyczynia się do kształtowania mowy czynnej – istotnej do pełnego 

rozwoju dziecka. 

   Stymulowanie rozwoju małego dziecka objętego wczesnym wspomaganiem jest „biegiem 
długodystansowym”, wymagającym często żmudnych ćwiczeń. Należy zauważać i chwalić nawet 

najmniejszy sukces dziecka i pamiętać o wysiłku, jaki musiało ono włożyć, aby ten sukces osiągnąć. 

  

Wybrane przykłady wykorzystania materiałów codziennego użytku do stymulacji 

rozwoju małego dziecka: 

Klamerki do bielizny 

Proponujemy dziecku dopinanie klamerek – do miseczki, do rozwieszonego sznurka, do sztywnej 

kartki lub do papierowego talerzyka. Dobieramy klamerki według koloru, według napisanej na 
papierowym talerzyku liczby. Klamerkami dopinamy na sznurku ubranka dla lalek, skarpetki, 

obrazki…Starszym dzieciom proponujemy dopinanie drewnianych klamerek z literkami do obrazków 

w taki sposób, aby powstała nazwa tego, co znajduje się na danym obrazku. W ten atrakcyjny 
sposób utrwalamy znajomość liter, uczymy odczytywać wyrazy i kojarzyć je z obrazem graficznym. 

Fasole i kasze 

Ziarna fasoli są przyjemne w dotyku. Można je przesypywać do innego naczynia, szukać ukrytego w 
fasoli przedmiotu, przeliczać, układać wzory. Kasza i mąka, to znakomite podłoże do pisania i 

rysowania. Rozsypana na tacy stanowi niejako ścieralną tablicę. 

Słomki do picia 

W słomkę można dmuchać, a tym samym przesuwać za jej pomocą do celu lekki pomponik, czy 
odszukiwać ukryty pod warstwą kaszy manny obrazek. Barwne słomki wkładamy do otworu w 



puszce tego samego koloru, co słomka. Zabawy 

z użyciem słomek usprawniają pracę oka i ręki, ćwiczą narządy artykulacyjne. 

Zakrętki 

Jedną z ulubionych dziecięcych zabaw jest zakręcanie i odkręcanie zakrętek. Wykorzystujemy do 

tego zakrętki różnej wielkości i koloru. Zakrętki możemy dobierać także do wzoru narysowanego na 

kartce. Starsze dziecko może je też odrysować, a później, dorysowując i doklejając różne elementy, 
stworzyć wybraną postać czy przedmiot. 

Słoiki i butelki 

Oklejone kolorową taśmą słoiki lub butelki wykorzystujemy do segregowania przez dziecko 
przedmiotów: kolorowych kulek, guzików, koralików, pociętych na kawałki różnobarwnych słomek do 

picia. Taka butelka to wyśmienita grzechotka stymulująca słuch dziecka. Butelki oznaczone cyfrą i 

oklejone kolorowym papierem wykorzystujemy do segregowania przedmiotów według liczby i koloru. 

Opakowania po jajkach lub pojemniki do lodu. 

 W otwory wytłaczanki po jednej stronie układamy klocki. Zadaniem dziecka jest 

w identyczny sposób ułożyć klocki w otworach po drugiej stronie wytłaczanki. Zadaniem 
trudniejszym jest ułożenie w otworach klocków według wzoru narysowanego na kartce. Inna wersja 

tej zabawy polega na wkładaniu drobnych klocków w otwory pojemnika do robienia kostek lodu. 

Plastikowe kubeczki 

Kubeczki dziecko może nakładać na siebie, a także układać z nich piramidki – 

w sposób dowolny lub według wzoru narysowanego na kartce. W kubeczkach segregujemy i 

ukrywamy przedmioty. Do kubeczków przelewamy przez lejek wodę albo przesypujemy różnej 
wielkości nasionka. 

Szczypce, pęsety i silikonowe łapki do garnków. 

Z jednego naczynia do drugiego przenosimy za pomocą pęset koraliki, zabawki, kolorowe pomponiki. 

Szczypcami wyławiamy z wody „zatopione skarby”, np. zakrętki. Terapeutyczne zastosowanie 
silikonowych łapek do garnków polega na ćwiczeniach w przenoszeniu przedmiotów, zabawek, 

barwnych chust. 

Folia bąbelkowa, folia aluminiowa, gazety 

W folię dzieci chętnie się zawijają, gniotą ją, chodzą po niej bosymi stopami, strzelają z bąbelków 

wypełnionych powietrzem. Gazetę i folię aluminiową można porwać albo zgnieść w kule, którymi 

rzucamy do celu. Z gazet wycinamy obrazki, tniemy je na paseczki. Powierzchnię gazety 
zamalowujemy dużym pędzlem. 

Sznurowadła 

Sznurowadła przewlekamy przez otwory w plastikowych koszyczkach 

i pojemnikach. Na sznurowadła nawlekamy korale, duże guziki lub pocięte kolorowe słomki. 
Sznurowadła przewlekamy przez otwory wycięte po obydwu stronach tekturowej kartki, tworząc 

„gorsecik”. 

Balony 

Balony służą nie tylko do rzucania, łapania, odbijania, nazywania kolorów. Napełnione ziarnami 

kawy, grochu, ryżu, czy soli mogą być wykorzystane jako woreczki sensoryczne. „Sensoryczne 

dłonie” powstaną natomiast wtedy, gdy nasiona te wsypiemy do jednorazowych rękawiczek 
chirurgicznych. 

Tekturowe pudełka 

„Czarodziejskie pudełko” możemy stworzyć, gdy w pokrywie kartonowego pudła wytniemy okrągły 
otwór. Wewnątrz chowamy różnego rodzaju przedmioty. Dziecko, wkładając rękę do otworu, dotyka 

kolejnych znajdujących się w nim przedmiotów i próbuje opisać ich cechy. Łatwiejsza wersja tej 

zabawy polega na odgadnięciu, czego dziecko w danej chwili dotknęło. 



Sznurki 

Sznurkiem przeplatamy górną część kosza na bieliznę. Na dnie kosza umieszczamy przedmioty, które 

dziecko musi wyjąć, pokonując „labirynt” zrobiony ze sznurka. Prosimy dziecko, aby spośród 
wszystkich znajdujących się w koszu przedmiotów wyjęło np. tylko pluszowe zwierzątka albo tylko 

zielone piłeczki i czerwone woreczki… 

Wełna 

Wykorzystując do zabawy kłębek wełny, zachęcamy dziecko do rozwijania 

i zwijania, np. robiąc „pajęczynę”, pod którą można przechodzić. Nitki wełny wykorzystujemy także 

do cięcia i przyklejania – do tworzenia prac plastycznych 

i labiryntów na kartce papieru. 

Żel do włosów 

Do foliowego woreczka z zamknięciem strunowym wlewamy odrobinę żelu do włosów, wkładamy 
guziczek i tak przygotowaną zabawkę przyklejamy do szyby. Zadaniem dziecka jest przeprowadzić 

palcem guziczek z jednego końca woreczka na drugi. Urozmaiceniem zabawy może być 

zastosowanie dwóch kolorów żelu do włosów albo mieniącego się brokatu. 

Makaron 

Dwa lub trzy rodzaje makaronu mieszamy w małym pojemniku. Zadaniem dziecka jest 

posegregować makaron do oznaczonych miseczek. Kolorowy makaron możemy także rozdzielać 
według barw, przesypywać lub robić z niego korale. Makaron wsypany do słoiczka albo butelki to 

grzechotka, za którą maluszek może wodzić wzrokiem, a starsze dziecko wystukiwać nią podany 

przez terapeutę rytm. 

Koce 

Koc może określać przestrzeń przeznaczoną do zabawy. Poprzez ciąganie dziecka na kocu, okręcanie 

go kocem i chowanie pod nim wyzwalamy w małym człowieku radość, poczucie bezpieczeństwa oraz 
pewność siebie, uczymy fizycznego doświadczania stosunków przestrzennych (nad, pod, za, obok), 

ćwiczymy wyczuwanie własnego ciała, ułatwiamy naukę nawiązywania kontaktu z drugą osobą, 

bogacimy słownictwo i wyobraźnię. 

Wszyscy jesteśmy integralną częścią otaczającej rzeczywistości, którą możemy postrzegać jako 

pewną formę „sali doświadczania świata”. Zachęcamy więc Państwa– rodziców do korzystania z tej 

naturalnej oferty, dostępnej na wyciągnięcie ręki. Wychodźcie ze swoimi dziećmi z domu, pokazujcie 
im otaczający świat, ułatwiajcie zdobywanie osobistych doświadczeń, zachęcajcie do samodzielności, 

pomagajcie smakować życie. Kochający i roztropni rodzice  są najlepszymi terapeutami dla swojego 
dziecka. 
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