„Zabawa jest atrybutem dzieciństwa”
(Fryderyk Schiller)

Klocki to fajna zabawa.
Zabawa jest nieodłącznym elementem życia człowieka. To dzięki zabawie
dzieci w przyjemny sposób poznają otaczający świat. Zabawa pomaga im rozwijać
się intelektualnie, emocjonalnie, estetycznie, ruchowo i duchowo. Uczy
funkcjonowania w społeczeństwie i relacji z innymi. Wyrabia dziecku charakter i
nastawienie do świata.
Podczas zabawy dzieci wykorzystują różnego rodzaju zabawki. Każda
zabawka będzie dobra dla dziecka pod warunkiem, że jest bezpieczna i odpowiednia
do wieku. Starszym przedszkolakom i uczniom klas I-III warto zaproponować
zabawki dydaktyczne: gry planszowe puzzle czy układanki zawierające elementy z
liczbami i literami, które wspierają dzieci w rozwoju intelektualnym. Wartościowe są
także te przeznaczone do zabaw tematyczno-naśladowczych.
Należy wyznawać zasadę, żeby dziecko miało mniej zabawek, ale za to mądrych niż
dużo mało wartościowych.
Bardzo ważne w rozwoju dziecka są klocki, czyli zabawka uniwersalna. Klocki
są zabawką lubianą przez dzieci od najmłodszych lat. Są idealne zarówno dla
dziewczynek, jaki i dla chłopców.
Ważną rolę w rozwoju dziecka stanowią zabawy konstrukcyjne z klocków
drewnianych i plastikowych, piankowych, które polegają na budowaniu, wytwarzaniu
czegoś nowego. Wynikają w naturalny sposób z gier manipulacyjnych. Różnią się
jednak tym, że w zabawie konstrukcyjnej powstaje wytwór, będący rezultatem
działań dziecka. Zabawy tego typu doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy.
Wyzwalają pomysłowość, wdrażają do skupienia uwagi, uczą obserwacji.
Przy ich pomocy dziecko buduje swoją własną rzeczywistość wykorzystując
nieograniczoną wyobraźnię. Każda konstrukcja jest niepowtarzalna i daje dziecku
wiele radości.
Zabawy tego typu umożliwią ćwiczenie wszystkich zmysłów, pomagają
rozwijać manualność, a więc przygotowuje do nauki pisania, wzbogacają
wyobraźnię, wpływają też na lepszą koncentrację, pamięć i kreatywność oraz
wyobraźnię przestrzenną, uczą spostrzegawczości i cierpliwości. Rozwijają
zainteresowania i zdolności matematyczne. Tworzą warunki do spontanicznej i
zorganizowanej aktywności. Uczą prawidłowego zachowania bezpieczeństwa
podczas zabawy.
Pokazują również stopień dojrzałości emocjonalnej dziecka poprzez radzenie
sobie z wykonaniem trudnych budowli i tym czy w razie jej zburzenia zareaguje

spokojnie czy się zdenerwuje.
Zabawy klockami pokazują też umiejętności społeczne: otwartość na inne
dzieci, komunikatywność, współdziałanie w grupie, ugodowość, dzielenie się z
innymi, empatię.
.

Bawiąc się z dzieckiem klockami rodzic może zaobserwować wiele jego
umiejętności. Rodzic stymulując u dziecka kreatywność i wyobraźnię może liczyć na
to, że jego dziecko jako dorosły człowiek będzie kimś twórczym, z głową pełną
pomysłów i nietypowych rozwiązań.
Zachęcam rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi klockami.
Teresa Baka

