
Zabawki  

 

     Jak wybierać zabawki? Nie wyrzucaj pieniędzy na drogie zabawki, które co najwyżej 

przytłumiają zdolności twórcze dziecka. Wszak tekturowe pudełko może być raz domem, raz 

samochodem, za chwilę łodzią, to rakietą – a gdy się zużyje można je wymienić na nowe.  

  W sklepie z zabawkami można dostać zawrotu głowy. Na co tu się zdecydować: na 

pluszową przytulankę, grę edukacyjną czy może klocki? Nie ma lepszych i gorszych zabawek. 

Bury miś może się okazać nie tylko przyjacielem, ale i bohaterem wielu zabaw rozwijających 

wyobraźnię. Jednak nie ma sensu zasypywać malucha tonami pluszaków, bo szybko straci 

nimi zainteresowanie. W ten sposób umysł broni się przed bombardowaniem bodźcami. 

Pomiędzy 6. a 9. miesiącem życia rozwija się motoryka oraz koordynacja wzrokowa, 

słuchowa i ruchowa. W tym okresie najlepsze są zabawki, które toczą się po podłodze, np. 

piłki, wirujące bąki. Dziecko zaczyna już rozumieć związki przyczynowo-skutkowe, więc 

przychodzi czas na kolorowe kubeczki wkładane jeden w drugi. Maluch, który umie już 

dobrze chodzić, chętnie będzie pchał przed sobą wózek lub ciągnął coś na sznurku.  

Pomiędzy 9. a 18. miesiącem dziecko zaczyna wznosić pierwsze budowle z dużych 

klocków, lubi także wkładać klocki do pudełka. To również czas, kiedy powinnaś mu kupić 

pierwsze, tekturowe lub winylowe, książeczki. Dwu- i trzylatek zaczyna naśladować 

dorosłych. W tym okresie może dostać małego majsterkowicza albo doktora. Z czasem  

w otoczeniu dziecka powinno przybywać książek, gier planszowych i materiałów, które 

wymuszają twórczą aktywność, jak zwykła plastelina czy modelina. 

 

  

 

 

Najważniejsza aby zabawka była bezpieczna. Szczególnie ostre kryteria dotyczą 

zabawek dla najmłodszych. Każda powinna mieć Znak CE, który potwierdza, że jest 

przebadana i spełnia europejskie normy. Przedmioty dla maluchów muszą być wykonane 



niezwykle starannie i z nieszkodliwych materiałów. Na małe dziecko czyha wiele zagrożeń. 

Może ono przegryźć zabawkę i połknąć drobny element, zatruć się szkodliwą substancją lub 

skaleczyć ostrą krawędzią. Na bazarach można często spotkać tanie zabawki bez oznaczeń. 

Wiele z nich wyprodukowano w Azji. Dla bezpieczeństwa dziecka lepiej ich nie kupować!  

  Solidny producent umieszcza taką informację na opakowaniu. To bardzo ważne  

w przypadku małego dziecka, którego percepcja i zdolności poznawcze zmieniają się  

z miesiąca na miesiąc. Przez pierwsze półrocze niemowlę uważnie poznaje otoczenie. 

Przypatruje się zawieszonym nad łóżeczkiem kolorowym zabawkom, chętnie słucha 

pozytywki. W wieku 4–5 miesięcy zaczyna już chwytać przedmioty. A gdy wychodzą mu 

pierwsze ząbki, wkłada do buzi gumowe gryzaczki. Dobrze, by miało wtedy kontakt  

z przyjemnymi w dotyku materiałami, które może bezpiecznie brać do ust.  
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