
„ZNACZENIE  ZABAW ŚWIETLICOWYCH W  WYCHOWANIU  I
KSZTAŁCENIU DZIECI  O OBNI ŻONEJ SPRAWNOŚCI

UMYSŁOWEJ”

1. Pojęcie zabawy w literaturze.

Zabawa była obecna w życiu społeczeństwa od wielu stuleci. Jednak na długo przed
tym, gdy stała się ona przedmiotem badań naukowych była wykorzystywana w charakterze
jednego z ważniejszych środków wychowania dzieci.

Wśród współczesnych psychologów i pedagogów jako twórców teorii o koncepcji
zabaw można wymienić: E. Hurlock, C. Freinet,   D. B. Elkonin, A. Makarenko. Natomiast do
polskich pedagogów zajmujących się tą problematyką należą: Stefan Szuman, Maria
Przetacznikowa, Zofia Topińska, Wincenty Okoń, Kazimiera Tyborowska.

W literaturze istnieje wiele różnych teorii zabawy. Pierwszą z nich stworzył Friedrich
W. A. Froebel. Traktował on zabawę jako przejaw potrzeby samowyrażania się dziecka.
Zasługą Froebla było uznanie zabawy za główną formę aktywności dziecka, która miała
służyć wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Natomiast według Elkonina „zabawa jest z natury działalnością społeczną, społeczna
jest również ze względu na swoje pochodzenie i społeczna ze względu na swoją treść”
(Elkonin, 1984, s. 16).  Elkonin za istotę zabawy uważa rolę, którą przyjmuje na siebie
dziecko. W toku urzeczywistnienia roli przekształcają się czynności dziecka i jego stosunek
do rzeczywistości. Dlatego za podstawową jednostkę zabawy uważa on wyobrażoną sytuację,
w której dziecko przyjmuje na siebie role innych ludzi i realizuje typowe dla nich działania w
warunkach zabawowych. Momentem tworzenia takiej sytuacji zabawowej jest przeniesienie
znaczeń z jednego przedmiotu na drugi. W takiej zabawie występuje wiele naśladownictwa
przez dzieci.

W. Okoń definiuje zabawę jako: „działalność wykonywaną dla przyjemności, którą
sama sprawia, stanowi więc, właśnie przez to czynnik szczególnie pożądany w procesie
uczenia się.” (Okoń, 1996, s. 265). Zdaniem W. Okonia zabawa rozgrywa się w innej
rzeczywistości, którą możemy nazwać rzeczywistością zabawy lub drugą rzeczywistością.
Wymaga ona innego wymiaru -  takiej rzeczywistości „na niby”. Gdy dziecko zaczyna w
zabawie odgrywać rolę lekarza to przenosi się ze swojej zwykłej rzeczywistości do nowej,
opartej na fikcji.

Z przedstawionych współczesnych ujęć zabawy można stwierdzić, że zabawa jest
rodzajem działalności charakterystycznym dla dzieci. Ma ona wiele wspólnych cech z nauką i
pracą. Dziecko w zabawie naśladuje i odtwarza elementy pracy ludzkiej. Zabawa jest dla
dziecka zaspokojeniem potrzeby działania – nie jest ona obowiązkiem, a przyjemnością.

2. Cechy i funkcje zabawy.

Zabawa, podobnie jak praca czy uczenie się jest podstawową formą aktywności
człowieka. Zabawy przygotowują dziecko do dalszego życia, zaspokajają potrzebę
poznawania rzeczywistości. Zabawy kształtują i rozwijają zmysły dziecka, wzbogacają jego
wyobraźnię i życie uczuciowe, a także wpływają na rozwój społeczny. Dlatego też
wykorzystanie zabawy do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim ma
duże znaczenie w procesie jego kształcenia i wychowania. Zabawa w sposób naturalny
wpływa na rozwój możliwości fizycznych i psychicznych dziecka. Rolę jaką ona spełnia
określa sama charakterystyka zabawy oraz następujące zmiany w jej funkcjach na
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poszczególnych poziomach rozwoju dziecka. W związku z tym należy przedstawić
charakterystyczne cechy zabawy, które odróżniają ją od innych form aktywności człowieka:

•  Zabawa jest działaniem swobodnym, to znaczy podjętym z własnej woli, a nie na
skutek polecenia np.:  „pobawimy się w listonosza”. Do zabawy nie wolno dziecka
zmuszać. Z chwilą, gdy dziecku coś nakazujemy, przestaje to być zabawą.

•  Zabawa jest działaniem bezinteresownym. Znaczy to, że działania dziecka nie muszą
dawać bezpośrednich i łatwych korzyści. Podejmuje się ją dla samego zadowolenia,
które przynosi samo jej dokonanie.

•  Zabawa odbywa się w określonym miejscu i czasie. Powinna ją cechować odrębność i
zarazem ograniczoność przestrzenno – czasowa.

•  W zabawie występuje element napięcia. Oznacza to występowanie u uczestnika
silnych emocji, dużego zaangażowania się i osobistego stosunku do wykonywanych
czynności. Dzieci bardzo często same wzmagają element napięcia w zabawie poprzez
wymyślanie przeszkód i trudności w jej przebiegu.

•  Zabawa przyjmuje pewne normy. Rządzą nią określone reguły, które określają, co w
zabawie wolno robić, a co jest zabronione. Funkcjonują one w zabawie na zasadzie
„nie pisanego prawa”.
Zabawa stanowi podstawowy element wychowania. Jest dobrą formą wspomagania

rozwoju dziecka. Zabawa powoduje zanik sytuacji lękowych, toteż dziecko w niej  jest
spontaniczne, prawdziwe i szczere. Poprzez aktywność zabawową dziecko rozwija swój
umysł, rozszerza swoje doświadczenia, doskonali swoje sprawności i umiejętności fizyczne i
psychiczne. Po prostu dziecko w zabawie rozwija się intelektualnie i emocjonalnie.

3. Zabawy w atmosferze świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna poprzez realizację swoich zadań spełnia bardzo ważną funkcję w
wychowaniu dzieci. Jednak realizacja celów jest uzależniona od pozytywnego stosunku dzieci
do świetlicy. Atrakcyjność organizowanych zajęć sprawia, że dzieci chętnie w nich
uczestniczą. Stwarza to także możliwości do wypracowania zasad pracy w grupie oraz
ustanowienia reguł panujących w świetlicy. Szczególne znaczenie dla atmosfery
wychowawczej ma właśnie sposób dyscyplinowania. Powinien on być oparty nie tylko na
zakazach i nakazach, ale pewnych zwyczajach i normach akceptowanych przez grupę. Może
funkcjonować na zasadzie kontraktu grupowego, który określa reguły współżycia w grupie
oraz zasady korzystania ze sprzętu świetlicowego. Konsekwencją wychowawczą wspólnego
planowania jest zbiorowe omówienie ustaleń i ich akceptacja przez członków grupy.

Wykorzystując w procesie wychowania zabawy, przeżycia emocjonalne dzieci,
przyczyniamy się do rozwijania aktywnej postawy twórczej dzieci. Jest to wartość sama w
sobie. Zabawy powinny wypełnić lukę edukacyjną w kształceniu dzieci upośledzonych
umysłowo, co na pewno przyczyni się do harmonijnego rozwoju uczniów. Zdobywanie
wiedzy w toku zabaw i gier edukacyjnych dzieci stwarza ogromne podwaliny do nabywania
innych wiadomości na lekcjach.

Celem zabaw świetlicowych jest umożliwienie dzieciom budowania i rozwijania
zdolności,  nabywania nowych umiejętności, odkrywania własnych możliwości, rozwijanie
pogodnego sposobu podchodzenia do problemów, pomoc w rozwijaniu umiejętności
realizowania własnych pomysłów i tworzenia zaskakujących rozwiązań oraz zwiększanie
zaradności. Dla dzieci odkrywanie nowych przedmiotów, faktów, łączenie, tworzenie rzeczy,
które nie istnieją w rzeczywistości - jest interesujące. Naszym zadaniem, jako pedagogów,
jest ułatwić to dzieciom, wzmocnić ich ciekawość poznawczą i aktywność twórczą.

Ponadto uwzględniając w swoich działaniach specyfikę pracy z osobami upośledzonymi
umysłowo wymagane jest, aby „patrzeć na problemy dziecka jego oczyma”. W obliczu dużej
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różnorodności sylwetek dzieci upośledzonych umysłowo nauczyciel tylko poprzez specjalne
środki wychowawcze i indywidualne podejście do każdego ucznia może zapewnić dziecku
postęp w jego edukacji.

4. Wybrane propozycje zabaw dla dzieci o obniżonej sprawności
umysłowej.

 „Poznajmy się!”
Cel zabawy: wdrażanie do wspólnego działania, utrwalanie imion.
Pomoce: niepotrzebne.
Liczba uczestników: dowolna.
Przebieg zabawy: Uczestnicy stoją w kręgu. Prowadzący, chodzi w środku koła w takt
skandowanego przez grupę swojego imienia: To Zosia, to Zosia, to Zosia, Zosia, Zosia”.
Następnie gestem prowadzący wywołuje inną osobę, która podchodzi i kładzie ręce na
ramionach prowadzącego, a grupa w tym czasie powtarza jej imię – imię nowego wagonika w
kręgu. I tak po kolei dołączają kolejne osoby. W ten sposób powstaje pociąg ze wszystkich
uczestników zabawy.

„Misiowa wyprawa.”
Cel zabawy: ćwiczenie spostrzegawczości, doskonalenie pamięci.
Pomoce: pluszowy miś, gumowa piłka, samochodzik, lalka, pudełko, skakanka, książka.
Liczba uczestników: dowolna.
Przebieg zabawy: Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący wyjaśnia im, że nasz miś wybiera
się na wyprawę. Zabiera on ze sobą następujące przedmioty: gumowa piłka, samochodzik,
lalka, pudełko, skakanka, książka ( układamy je w środku kręgu). Jednak nasz miś jest bardzo
roztargniony i zawsze czegoś zapomina. Wyznaczamy jedna osobę, której zadaniem będzie
odgadnięcie czego zapomniał miś. Podczas, gdy osoba wyznaczona obraca się tyłem grupa
chowa jeden dowolny przedmiot. Osobie odgadującej zadajemy pytanie: zgadnij czego miś
zapomniał zabrać? Potem następuje zmiana osób.

„Torba na zakupy.”
Cel zabawy: kształtowanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności chwytu i cięcia papieru.
Pomoce: kolorowe gazety, nożyczki, papierowe koperty formaty A4.
Liczba uczestników: dowolna.
Przebieg zabawy: Uczestnicy siadają przy stolikach. Prowadzący rozdaje na każdy stolik dużą
ilość kolorowych czasopism i po jednej kopercie dla każdego uczestnika. Wychowankom
wyjaśniamy, iż udajemy się teraz na wielkie zakupy. Zadaniem dzieci jest wycinanie z gazet
rzeczy, które pragną kupić i chowanie do swojej torby, czyli papierowej koperty. Każdy
kupuje dowolną ilość rzeczy – udanych zakupów!
Uwagi: można dokonać podsumowania zabawy w kręgu. Uczestnicy przedstawiają swoje
zakupy i wyjaśniają dlaczego akurat takie rzeczy kupili.

„Ł ączka.”
Cel zabawy: uczenie poprzez naśladownictwo, doskonalenie sprawności motorycznych.
Pomoce: niepotrzebne.
Liczba uczestników: dowolna.
Przebieg zabawy: Wychowawca mówi, iż teraz przeniesiemy się na zieloną łączkę pełną
różnych zwierzątek. Zadaniem dzieci jest naśladowanie ruchem zwierząt, np. zajączek, żabka,
biedronka, konik polny, wróbel itp. Wszystkie dzieci naśladują zwierzątka a na hasło „łąka
śpi” – nieruchomieją. Można zmieniać tempo zabawy – przyśpieszony film lub zwolniony.
Ważne jest wcześniejsze ustalenie zasad  tzn.  ograniczenie przestrzeni – np. tylko do dywanu
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(aby dzieci nie biegały po całej sali) oraz wprowadzenie reguły, iż w tej grze obowiązuje
pokaz czynności bez użycia głosu.

„Para do pary.”
Cel zabawy: utrwalenie znajomości części ciała, wzmocnienie więzi w grupie.
Pomoce: niepotrzebne.
Liczba uczestników: dowolna.
Przebieg zabawy: uczestnicy dobierają się parami, a prowadzący podaje komendy, np. palec
do palca, ucho do ucha, kolano do kolana, nos do nosa, stopa do stopy i inne. Wszyscy
wykonują te polecenia poprzez stykanie się wymienionymi częściami ciała. Natomiast na
hasło „ludzie do ludzi” należy szybko zmienić partnera.
Uwagi – dla dzieci, które rozróżniają prawą i lewą stronę można wprowadzać trudniejsze
elementy, np. prawa dłoń do prawej dłoni, lewe ucho do lewego ucha itd.

5. Podsumowanie.

Pojawienie się zabaw jest ważnym krokiem w rozwoju poznawczym dziecka.
Przypomnijmy sobie własne chwile z dzieciństwa, kiedy to budowaliśmy przepiękne babki z
piasku. To były nasze przygody i nasz świat. Również nasze dzieci pragną takich doznań.
Często zapominamy o zabawie, gdyż w świecie dorosłych panują już sztywne reguły i
konwenanse. W świecie ludzi dorosłych nie ma na zabawę ani zbyt wiele miejsca, ani czasu.
Jednak dzieci potrzebują zabaw i to my powinniśmy im to zapewnić. Podczas zabawy
możemy zaobserwować pomysłowość dziecka i jego spontaniczne reakcje. Zacierają się
wtedy granice pomiędzy wyobraźnią, inteligencją, poczuciem humoru. Dzieci podczas zabaw
sprawdzają i rozwijają swoje zdolności, kształtują tożsamość. Powstają w ten sposób zręby
późniejszego, dorosłego świata. Zabawa jest więc naturalnym sposobem uczenia się.

Zabawa jest także czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka. Odnosi się to nie tylko
do dzieci zdrowych, gdyż rola zabawy nie zmniejsza się w czasie choroby czy rehabilitacji.
Zabawa jest także ważnym elementem współdziałającym w terapii i rewalidacji dzieci
upośledzonych umysłowo. Dzieci te nie mogą być pozbawione zabawy. Jednak w tym
zakresie musi im przyjść z pomocą dorosły, gdyż dziecko chore nie potrafi samodzielnie
zorganizować zabawy. Dzieci upośledzone umysłowo podczas zabawy przede wszystkim
rozwijają swoją sprawność motoryczną, doskonalą swoją pamięć, kształtują umiejętności
współżycia w grupie oraz inne zdolności wytwarzając dobre nawyki ładu i porządku.
Działania zabawowe rozwijają także uczucia społeczne, tak ważne w wychowaniu dzieci
upośledzonych umysłowo. Można więc powiedzieć, że zabawa sprawia, iż dziecko
upośledzone umysłowo rozwija się wraz z nią. Swoje rozważania na temat zabawy i jej roli
zakończę słowami skierowanymi do wszystkich pedagogów i rodziców: „zaproś dziecko do
wspólnej zabawy, bo w niej drzemie wielka moc”.

Bibliografia:
Bogdanowicz Z. (1997), Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, WSiP, Warszawa.
Bukowski M., Zgrychowa I. (1987), Chore dziecko chce się bawić, WSiP, Warszawa.
Elkonin D. B. (1984), Psychologia zabawy,  WSiP, Warszawa.
Okoń W. (1987), Zabawa a rzeczywistość, WSiP, Warszawa.
Pietkiewicz M. (red.)  (1988),  Świetlica szkolna szansą do wykorzystania, WSiP, Warszawa.
Pilecki J. W. (red.) (1998), Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej
sprawności umysłowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
Piszczek M. (1997), Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, CMPP-P MEN, Warszawa.
Trawińska H. (1988), Zabawy rozwijające dla małych dzieci, PZWL, Warszawa.


