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„Zabawy fundaMentalne”

WITAMY
w „Zabawach fundaMentalnych”!
Drogi Rodzicu!
Oddajemy w Twoje r´ce seri´ ksià˝eczek o tym, jak bawiç si´ z dzieckiem,
by efektywnie i szybko uczy∏o si´ wielu nowych umiej´tnoÊci. Umiej´tnoÊci
te sà konieczne, by przygotowaç dziecko do zadaƒ, jakie stawia przed nim
szko∏a. Zabawa jest naukà, tak˝e dla rodzica.
Zapraszamy Ci´ do cudownej odysei umys∏u i uczuç, podczas której, towarzyszàc swojemu dziecku w jego indywidualnym rozwoju, rozwiniesz równie˝ swoje umiej´tnoÊci pedagogiczne. Nasze zabawy umacniajà rodzin´
pokazujàc, jak w efektywny i przyjemny sposób sp´dzaç wspólnie wolny
czas. To ∏atwe, wystarczy spróbowaç!
Program „Zabawy fundaMentalne” to:
1. Przewodnik pt. „Zabawa jest naukà” wraz z p∏ytà CD.
Przewodnik pe∏ni rol´ koordynatora ca∏ego programu ze wzgl´du na zamieszczone w nim cenne informacje dla rodziców.
W przewodniku znajdziesz:
– opis za∏o˝eƒ programu „Zabawy fundaMentalne”;
– prezentacj´ koncepcji oÊmiu inteligencji i przedstawienie jej znaczenia
dla harmonijnego rozwoju dziecka;
– szereg cennych uwag o tym, w jaki sposób pracowaç z dzieckiem, aby
osiàgnàç jego sukces i zadowolenie.
2. P∏yta CD, na której znajdziesz:
– wiele ciekawych opracowaƒ graficznych i tekstowych, b´dàcych uzupe∏nieniem merytorycznym ksià˝eczek – sà to tzw. materia∏y do wydruku,
dzi´ki którym wzrasta atrakcyjnoÊç wielu zabaw;
– dodatkowe informacje oraz uzupe∏niajàce opisy zabaw;
– pliki muzyczne.
Potrzebne pliki znajdziesz szybko w odpowiednich bankach.
3. Ksià˝eczki z zabawami.
Serce programu stanowià karty z zabawami oznaczone symbolem muszli
. Sà one êród∏em inspiracji do twórczego i aktywnego sp´dzania
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czasu z dzieckiem. Ksià˝eczki mogà byç wykorzystywane samodzielnie,
ale wiele cennych wskazówek i çwiczeƒ znajdziesz na za∏àczonej do przewodnika pt. „Zabawa jest naukà” p∏ycie CD – ROM (w opisie zabaw znajdziesz odsy∏acze do specjalnych tematycznych banków). O tym, czego
w nich szukaç, poinformujà Ci´ pomocne ikony:
– oznaczenie tym symbolem karty z zabawami lub historyjki to sygna∏, ˝e mo˝esz skorzystaç z zawartych na p∏ycie CD:
1. dodatkowych informacji –
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2. materia∏ów do wydruku (mogà to byç litery i cyfry, s∏owa, rysunki, szlaczki itp.) –

3. dodatkowych zabaw (np. pomys∏ów, w jaki sposób dostosowaç konkretnà zabaw´ do potrzeb dziecka niepe∏nosprawnego itp.) –

Kryterium podzia∏u pierwszych dwóch ksià˝eczek tworzàcych „Zabawy
fundaMentalne 1” – to wiek rozwojowy dziecka.
W okresie od urodzenia do drugiego roku ˝ycia (tzw. okresie sensoryczno – motorycznym) wszystkie sfery rozwoju sà ze sobà tak ÊciÊle powiàzane, ˝e nie sposób ich jasno wyodr´bniç. Dlatego te˝ proponujemy dwa pakiety informacji i pomys∏ów na wszechstronnà stymulacj´ maluszka w kolejnych pó∏roczach.
Nast´pne ksià˝eczki, wchodzàce w sk∏ad „Zabaw fundaMentalnych 2” wià˝à si´ ju˝ z okreÊlonymi dziedzinami rozwoju i dotyczà wyodr´bnionych zakresów kompetencji i funkcjonowania (aczkolwiek tak˝e z uwzgl´dnieniem
stopnia trudnoÊci, np. „Rusz r´kà 1” – ∏atwiejsze i „Rusz r´kà 2” – trudniejsze).

Bawmy si´!

Jakie zabawy – taki cz∏owiek!
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„Chodz´, mówi´, rozumiem”

„Chodz´, mówi´, rozumiem”
W drugim roku ˝ycia, poza dalszym rozwojem sensoryczno-motorycznym,
silnie zaznaczajà si´ procesy i mechanizmy kszta∏towania si´ to˝samoÊci
i osobowoÊci. W czasie pierwszych 2 lat ˝ycia przebiegajà tzw. „psychologiczne narodziny” cz∏owieka, przy czym proces ten silniej zaznacza si´
w drugiej cz´Êci tego okresu.
Od 6 do 24 miesiàca ˝ycia dziecko przechodzi proces oddzielenia si´ od matki. Mamy wówczas do czynienia z jego „psychologicznymi narodzinami”. W miar´ up∏ywu czasu zaczyna ono funkcjonowaç jako coraz bardziej niezale˝na istota.
M. Mahler
Maluch bardzo potrzebuje zainteresowania, dowodów mi∏oÊci i akceptacji.
Cz´sto sam okazuje przywiàzanie i silne uczucia wobec bliskich. JednoczeÊnie jednak odczuwa nieprzepartà ch´ç niezale˝noÊci, samodzielnoÊci,
autonomii. Wyst´puje zatem sprzecznoÊç dà˝eƒ i pragnieƒ, która objawia
si´ pod postacià ró˝nych nieznoÊnych zachowaƒ, zmiennych nastrojów,
nieprzewidywalnych reakcji. Jako ˝e najprostszym sposobem zaznaczenia
swojej odr´bnoÊci jest przeciwstawienie si´ – s∏owo „nie” nabiera w tym
czasie szczególnego znaczenia i jest cz´sto u˝ywane przez dziecko.
Drugi rok ˝ycia to tak˝e sprawdzanie w∏asnych umiej´tnoÊci i ograniczeƒ
oraz granic, jakie stawiajà doroÊli. Ma∏y badacz doskonale ju˝ rozumie zakaz, ale jego dusza odkrywcy zwykle podpowiada mu, aby ten zakaz ∏amaç. A owoc zakazany smakuje najlepiej. Na tym etapie maluch nie zdaje
sobie jeszcze sprawy z konsekwencji pewnych zachowaƒ i z zagro˝eƒ.
Jest te˝ bezkrytyczny w odniesieniu do w∏asnych mo˝liwoÊci – dlatego ∏atwo popada w tarapaty i nale˝y zachowywaç przez ca∏y czas szczególnà
czujnoÊç majàc malca na oku i zapewniajàc odpowiednie warunki dla jego
aktywnoÊci.
To, wbrew pozorom, skomplikowany okres i dla dziecka, i dla rodzica.
Dziecko ma k∏opot z wywa˝eniem swoich potrzeb: mi´dzy dystansem a bliskoÊcià, mi´dzy samodzielnoÊcià a zale˝noÊcià. Wià˝e si´ to z napi´ciem

„Chodz´, mówi´, rozumiem”

i dyskomfortem, ale jest niezb´dnym etapem w kszta∏towaniu si´ osobowoÊci.
Rodzic ma problem z akceptacjà sprzecznych zachowaƒ swojego maleƒstwa. Z manifestowaniem przez nie przywiàzania, z zazdroÊcià i zaborczoÊcià, z niepos∏uszeƒstwem i przekorà, z nieustajàcym absorbowaniem
uwagi.
Maluch potrafi ju˝ czasem zajàç si´ sam sobà, jednak najch´tniej bawi si´
z doros∏ymi. Âwietnie odnajduje si´ w zabawach nieco symbolizujàcych jego ambiwalentne uczucia: w chowanego, ciuciubabk´, w gonienie i uciekanie, zakrywanie i odnajdywanie itp. Lubi wszelkà aktywnoÊç ruchowà
i ró˝nego rodzaju manipulacje. W ka˝dym jednak przypadku wa˝na jest
swoboda i mo˝liwoÊç nieskr´powanego wyra˝ania siebie. Wymaga to od
rodzica cierpliwoÊci i elastycznoÊci oraz umiej´tnoÊci uszanowania pomys∏ów i rozwiàzaƒ dziecka. Mo˝na malcowi zaproponowaç ró˝ne formy zabawy i stwarzaç sytuacje do wykorzystania bàdê trenowania ró˝nych umiej´tnoÊci, ale nie mo˝na narzucaç mu sposobów i rozwiàzaƒ. Trzeba
dziecko wspieraç, doradzaç, sugerowaç i dawaç pole do kreatywnoÊci
i poznania opartego na jego w∏asnych doÊwiadczeniach.
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Gry i zabawy – od 12 do 18 miesiàca
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S∏owo do s∏owa –
– rozwija si´ mowa
Co nale˝y zrobiç
Staraj si´ tak mówiç i rozmawiaç z dzieckiem, aby nieustannie powi´kszaç zasób jego s∏ów. Niewa˝ne, czy ju˝ je
wypowiada, czy na razie jeszcze tylko (a raczej: a˝) rozumie.
Je˝eli maluch powie „kot”, dodaj: „Tak, to jest kot. Jest
czarny.” A kolejnym razem, np. „To jest czarny kot. To jest
kot babci”. Nast´pnie mo˝ecie poszukaç, podczas spaceru
czy w ksià˝eczce, bia∏ego kota i porównaç kolory. W podobny sposób mo˝na zestawiaç na zasadzie kontrastów, ró˝niç
i podobieƒstw przeró˝ne rzeczy, zwierz´ta, osoby.

Jak to pomaga dziecku w uczeniu si´
Dzieci uczà si´ znacznie szybciej, jeÊli mogà po∏àczyç nowe
fakty i wiadomoÊci z tym, co
ju˝ wiedzà i czego nauczy∏y si´
wczeÊniej. Im wi´cej nowych
s∏ów mogà one po∏àczyç
s∏owami ju˝ znanymi, tym wi´cej
si´ nauczà.

Rozwój
mowy,
kojarzenie

Wskazówka
Im dziecko jest starsze, tym wi´cej informacji mo˝e objàç jednoczeÊnie.
Wspomniany kot mo˝e byç „modelem” odnoÊnie: odg∏osów, iloÊci ∏ap, koloru, d∏ugoÊci ogona itd.

I jeszcze jedno!
Zapytaj, co dziecko pami´ta o innych kotach i psach (pytania zmieniaj
w zale˝noÊci od omawianych tematów). W ten sposób budowane sà powiàzania.
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Gry i zabawy – od 12 do 18 miesiàca

Ciekawe zabawki
Co nale˝y zrobiç
Kiedy dziecko skoƒczy roczek, b´dziesz mieç ogromne
pole do popisu w zakresie wyboru zabawek. Godne uwagi
sà wszystkie zabawki posiadajàce ró˝norakie, wspó∏dzia∏ajàce
ze sobà cz´Êci: gi´tkie ko∏ki do wbijania, przyciski, plastikowe
tarcze telefoniczne, prze∏àczniki, wirujàce p∏ytki itp. Tego typu
zabawki sà doskona∏à inwestycjà. Zawsze, kiedy dajesz
dziecku nowà zabawk´, poka˝ mu, jak dzia∏ajà jej
poszczególne cz´Êci, a nast´pnie pozwól mu samodzielnie
wypróbowaç jej mo˝liwoÊci.

Jak to pomaga dziecku w uczeniu si´
Wykonywanie wszystkich tego typu czynnoÊci pomo˝e
dziecku w przysz∏oÊci szybciej nauczyç si´ w∏àczaç i wy∏àczaç
Êwiat∏o, wybieraç numer na tarczy telefonicznej, otwieraç drzwi
itp. Zabawki te zapewniajà doskona∏y i bezpieczny start
do wykonywania prawdziwych czynnoÊci ˝ycia codziennego.

Manipulacja,
samodzielnoÊç

Wskazówka
Umo˝liwienie dziecku wykonywania manipulacji w oparciu o prawdziwy
sprz´t domowy b´dzie dla niego wielkà frajdà. Nale˝y jednak uwa˝nie kontrolowaç jego dzia∏ania, bo ∏atwo o wypadek w takich okolicznoÊciach.

I jeszcze jedno!
Gdy dziecko nie umie wykonaç zadania, poka˝ mu, jak uderzyç, przesunàç,
nacisnàç i obróciç przedmiot – jest to naturalne stopniowane trudnoÊci.
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Gry i zabawy – od 12 do 18 miesiàca

TwórczoÊç
instrumentalna
Co nale˝y zrobiç
Postaraj si´ zrobiç w∏asnor´cznie instrumenty
muzyczne. Mo˝esz do tego u˝yç np. ma∏ych plastikowych
pojemników na przyprawy (wieczka szczelnie oklej taÊmà).
U˝yj pojemników o kolorowych wieczkach, po 2 w takim
samym kolorze (podstawowym: ˝ó∏ty, czerwony, niebieski,
zielony). Zaprezentuj dziecku, jak wykonujesz te instrumenty.
Nasyp do pojemników ry˝, ma∏e monety, groch i fasol´. Poka˝
malcowi ró˝nice w dêwi´kach poszczególnych pojemników.
Zaproponuj, by dziecko odszuka∏o taki sam dêwi´k wÊród
pojemników i zagra∏o razem z Tobà.

Jak to pomaga
dziecku w uczeniu si´
Takie zaj´cia rozwijajà wra˝liwoÊç
malucha na bodêce dêwi´kowe,
stanowiàc trening koncentracji
s∏uchowej. Majà te˝ wp∏yw na
kreatywnoÊç i zainteresowanie
dziecka ró˝nymi dêwi´kami
i sposobami ich uzyskiwania.

S∏uch,
koncentracja

Wskazówka
Nazywaj sposoby gry: g∏oÊno, cicho, szybko, wolno; poka˝ opozycje: gra
– nie gra.

I jeszcze jedno!
Daj dziecku do ka˝dej ràczki pojemnik i poproÊ, by na Twojà proÊb´ wystukiwa∏o rytm: raz cicho, raz g∏oÊno. Powoli, to znów szybko. A Ty? Taƒcz
przed dzieckiem, jak Ci zagra!
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Gry i zabawy – od 18 do 24 miesiàca

Gdzie jest babcia?
Co nale˝y zrobiç
Po∏ó˝ obok siebie dwa rodzinne zdj´cia, na których
sà np. brat, ciocia, babcia lub dowolna osoba, którà
dziecko codziennie widzi. Najpierw poproÊ dziecko, by
wskaza∏o zdj´cie babci, a nast´pnie – zdj´cia kolejnych
osób. W kolejnym çwiczeniu mo˝esz zakryç oba zdj´cia
kartkami i poprosiç dziecko, by odnalaz∏o zdj´cie babci.

Jak to pomaga dziecku w uczeniu si´
Dzi´ki takim zabawom dziecko dowiaduje si´, ˝e zdj´cia
i rysunki przedstawiajà poszczególne osoby i konkretne
rzeczy. åwiczenie to tak˝e stymuluje pami´ç.

Kojarzenie,
pami´ç

Wskazówka
Poszukaj w ksià˝eczkach zdj´ç lub rysunków przedmiotów, które dziecko
zna. Zapytaj, co widaç na obrazkach.

I jeszcze jedno!
PoproÊ dziecko, by na ilustracjach ksià˝eczki znalaz∏o dwa przedmioty.
W kolejnym çwiczeniu dziecko mo˝e szukaç trzech przedmiotów – takie
çwiczenia poprawiajà koncentracj´.

27

Czego dziecko mo˝e si´ nauczyç podczas wspólnych zabaw?
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çwiczone umiej´tnoÊci

sposoby zabaw i çwiczeƒ znajdziesz:

ZdolnoÊci fizyczne

zabawa nr 1

Planowanie ruchu

zabawy nr 1, 20

Koordynacja i równowaga
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Manipulacja, precyzja

zabawy nr 6, 13, 23, 33
zabawy nr 12, 17, 19, 20, 26, 30, 46, 49
zabawy nr 8, 12, 46, 49

Organizacja przestrzenna

zabawa nr 23

Rozwój mowy, rozumienie

zabawy nr 2, 3, 4, 7, 9, 10, 19, 29, 45, 48

MyÊlenie, kojarzenie, rozumowanie zabawy nr 2, 3, 7, 11, 14 – 16, 23, 25, 27, 29, 40, 42, 44
CiekawoÊç poznawcza
Wyobraênia, kreatywnoÊç
Planowanie dzia∏aƒ, przewidywanie
SpostrzegawczoÊç
Zmys∏y
Poczucie rytmu
Pami´ç
Uwaga, koncentracja
Wspó∏dzia∏anie
Rozwój spo∏eczny
Inteligencja emocjonalna
Poczucie w∏asnej wartoÊci
SamodzielnoÊç

zabawy nr 5, 21, 33, 38
zabawy nr 17, 21, 35, 37, 38, 41
zabawy nr 16, 23
zabawa nr 14
zabawy nr 4, 5, 18, 22, 47, 48
zabawa nr 22
zabawy nr 2, 14, 22, 27, 34, 36, 43, 47
zabawy nr 2, 11, 15, 18, 32, 35, 40, 43, 44
zabawy nr 6, 41
zabawy nr 37, 39
zabawy nr 24, 28, 31, 39
zabawy nr 42, 50
zabawy nr 8, 19, 30, 50

„Chodz´, mówi´, rozumiem”
to kontynuacja ksià˝eczki
„Chwytam, siedz´,
raczkuj´”, przeznaczona
dla rodziców i opiekunów
dzieci w wieku od 12 do
24 miesi´cy. Zawiera wiele
cennych rad i „scenariuszy” zabaw z malcem
wchodzàcym na w∏asnych
nogach w Êwiat s∏ów,
ró˝norodnych zale˝noÊci
i zjawisk. Proponowane
aktywnoÊci pomogà mu
to wszystko lepiej dostrzec,
zrozumieç i wywieraç
wp∏yw.

