
 

Dzień 7: 
Postawić na zabawę. 

Moje doświadczenie jest takie, że jako 
dorośli - rodzice, nauczyciele, specjaliści - 
 nie doceniamy zabawy. Myślimy o niej jako o 
czymś niepoważnym, o sprawie z niższym 
priorytetem niż nauka, rozwój, pielęgnowanie 
relacji społecznych. Mamy takie przekonania, 

że najpierw praca, potem zabawa, że nie dzieje się w niej nic specjalnie ważnego.

Dla mnie zabawa ma dla mnie dwa oblicza. Oba mogą być formą komunikacji, 
kontaktu, budowania więzi. Oba mają wielką moc.

Pierwsze z nich jest takie, w którym dziecko przychodzi do nas i mówi: 
“pobawimy się?”. Wtedy mówi tak naprawdę:

• cześć, chcę być z Tobą  
• zapraszam Cię do mojego świata 
• jesteś dla mnie ważny 
• potrzebuję kontaktu 
• potrzebuję bliskości 
• chcę, byś mnie widział 
• chcę Cię lepiej poznać, chcę się od Ciebie uczyć 

Dzieci w zabawie: 
• realizują potrzebę kontaktu, bliskości, bycia widzianym i słyszanym 
• przepracowują sobie to, co dla nich trudne, oswajają to, czego się boją 
• sprawdzają swoje możliwości 
• nabierają kompetencji społecznych 
• nabierają wiedzy o sobie i o bliskich 

Jeśli zastanawiacie się, jaka zabawa jest w danej chwili, w danym wieku 
najlepsza, to najprostsza odpowiedź jest taka: ta którą proponuje dziecko. Ta, 
którą dziecko zarządza. Ta, do której nas zaprasza. 

Kurs online: Zbuduj współpracę ze swoim dzieckiem



Drugie oblicze zabawy jest takie: to może być nasz język porozumiewania 
się z dziećmi. 
Jak jesteśmy z dzieckiem w relacji i mamy na to, co chcemy razem zrobić jakiś 
pomysł, to są trzy opcje: 

1. albo zrobimy coś, by dziecko za nami podążyło,  
2. albo odpuścimy,  
3. albo zastosujemy przemoc.  

Zabawa jest właśnie tym, co często pozwala znaleźć jakieś pośrednie 
rozwiązanie, pomiędzy zmuszeniem dziecka do czegoś a rezygnacją z tego, co 
dla nas ważne. 

Jak mam jakąś trudną sytuację z małymi dziećmi, sprawdzam czy nie można jej 
zmienić w zabawę. 
Czy to nie manipulacja, czym to się różni od odwracania uwagi, czy to jest fair? 
Wiele zależy od intencji. Jeśli robię to, żeby uniknąć przymusu, przemocy i moje 
dziecko chętnie w to wchodzi, to może być bardzo pomocne. Gdy robię to, dlatego 
że mi na dziecku zależy i chcę je wesprzeć, nie widzę w tym manipulacji. 
Uważałabym na jedną sytuację - taką, że dla swojej łatwości albo z innej 
przyczyny (np. bardzo trudno nam wspierać dzieci gdy są w emocjach), każdą 
sytuację zamieniam natychmiast w zabawę, by stało się po mojemu, by 
przeforsować swoją wolę. Z jednej strony utrudniam wtedy dziecku 
skontaktowanie się ze sobą samym, z jego ciałem, z potrzebami, z uczuciami. Z 
drugiej mogę w ten sposób uniemożliwiać mu podejmowanie samodzielnych 
decyzji, samostanowienie, dbanie o autonomię. Warto więc sprawdzać, po co nam 
to i czy w tej konkretnej sytuacji nie jest tak, że możemy coś po prostu odpuścić, 
albo dać zdecydować o czymś dziecku. Na pewno warto unikać tego sposobu 
przy jedzeniu - kiedy ważny jest kontakt z odczuciami płynącymi z ciała, z głodem 
i sytością oraz możliwość samodzielnego decydowania o tym ile dziecko zje.
Jest jeszcze jedna sprawa, warto być uważnym na to, żeby dziecko miało szansę 
znaleźć z nami kontakt, czuć się potraktowane poważnie, wysłuchane. Podczas 
gdy jedne sytuacje dobrze zamienić w zabawę, w innych potrzebny jest 
autentyczny, uważny, empatyczny kontakt, który da dziecku poczucie 
bezpieczeństwa, poczucie, że jest widziane - nawet jeśli będzie to trudniejsze i 
mniej przyjemne niż obrócenie całej sprawy w zabawę.


