
Jak bawią się dzieci? 

„Człowiek bawi się tylko wtedy, gdy jest człowiekiem w całym tego słowa znaczeniu.  

I tylko wtedy jest w pełni człowiekiem, gdy się bawi ” 

(F. Schiller) 

Podstawową działalnością dziecka jest zabawa. Aż do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej 

zajmuje ona najważniejsze miejsce w jego życiu. Zabawa to działanie wykonywane dla 

własnej przyjemności oparte na udziale wyobraźni, które tworzy nową rzeczywistość. 

Działaniem tym rządzą pewne reguły, których treść pochodzi z życia społecznego, ma ono 

charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznawania i przekształcania rzeczywistości. 

Zabawa jest działalnością najbardziej typową dla okresu  dzieciństwa. Aczkolwiek występuje 

również u młodzieży i ludzi dorosłych.      

Rozwój społeczny można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia  

1) jako integrowanie się dzieci w grupę społeczną, często określana mianem socjalizacji  

2) jako kształtowanie się jednostki w grupie, czyli proces dochodzenia do unikatowych 

wzorów przeżywania, myślenia i działania  w różnych sytuacjach 

Proces socjalizacji prowadzi do opanowania przez jednostkę wiedzy o swojej grupie oraz 

wiedzy o rolach społecznych, a także do opanowania przyjętych w tej grupie standardów  

i wartości. Wiedza o rolach dotyczy relacji osoby pełniącej daną rolą (córki, ucznia, kolegi)  

z grupą społeczną, określa prawa i obowiązki pełniącego daną rolę. 

Szczególnie ważne są zabawy w role, ponieważ pozwalają odkrywać reguły związane  

z dana rolą. Dzięki temu dziecko może poznawać istotę danej roli. „To, co jest dla dziecka 

niezauważalne w życiu, w zabawie staje się regułą zachowania ” (Wygotski, 1966 r). 

Stąd dziecko jest jedynie pozornie swobodne w zabawie; naprawdę jest ograniczone przez 

ustanowione przez siebie samego reguły. 

Otóż w zabawie dziecko nie działa  zgodnie z narzuconymi regułami,  

ale samo je ustanawia i im podporządkowuje swoje działanie. 

Zabawa dobrze służy zrozumieniu przez dziecko społecznych ról dorosłych. 

Dzieci eksplorują w zabawie różne role społeczne: rodzinne, zawodowe. Przyjmują te 

role zgodnie z płcią: dziewczynki odgrywają role kobiece (np. zabawa a mamę, 



nauczycielkę, kucharkę) a chłopcy męskie (np. zabawa w mechanika, żołnierza, 

kierowcę rajdowego). 

 

                                  

Dzieje się tak, bowiem płeć jest biologicznym atrybutem roli społecznej. Odgrywając 

role społeczne dziecko nie tylko poznaje społeczne ramy danej roli, ale także eksploruje 

własną tożsamość płciową. 
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 Opracowała: 

Agata Pasternak – logopeda 

PPPP w Tarnowie,  

Filia w Żabnie  

 


