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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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„Chwytam, siedz´, raczkuj´”

„Chwytam, siedz´, raczkuj´”
Francuski psycholog rozwojowy J. Piaget okreÊli∏ pierwsze 2 lata ˝ycia
dziecka jako okres sensoryczno – motoryczny, inaczej zmys∏owo-ruchowy.
W tym czasie nie sposób jednoznacznie oddzieliç od siebie ró˝nych sfer
rozwoju cz∏owieka, tak ÊciÊle sà ze sobà wzajemnie powiàzane. Wzrost
zdolnoÊci myÊlenia, kojarzenia, rozumowania mo˝na zaobserwowaç poprzez okreÊlonà aktywnoÊç, widoczne zachowania i reakcje. Ten czas to
okres swoistego treningu przed startem w ˝yciowym wieloboju. W tym
okresie wspieraj rozwój dziecka jako ca∏oÊç, wszechstronnie. Wspomagaj
ogólny potencja∏ dziecka, bez ukierunkowywania go. Podà˝aj za dzieckiem, nie zaÊ za w∏asnymi wizjami i planami.
Pierwsze miesiàce ˝ycia dziecka mogà wydawaç si´ czasem, w którym niewiele si´ dzieje. Czy te˝ – w którym niewiele, poza piel´gnacjà, mo˝emy
zrobiç, aby zapewniç maluszkowi optymalne warunki rozwojowe. Kontakt,
z punktu widzenia doros∏ego, jest niewielki. Czas czuwania i aktywnoÊci
jest bardzo ograniczony. Dziecko cechuje du˝a chwiejnoÊç emocjonalna
i nik∏a integracja sensoryczna wyra˝ajàca si´ niezbornoÊcià ruchów. Czy
w ogóle mo˝na tu mówiç o zabawie?! A tym bardziej o uczeniu si´?!
Otó˝ mo˝na!
Na wst´pie jednak warto wyjaÊniç i sprecyzowaç, czym jest owo „uczenie
si´” – tak powszechnie uto˝samiane wy∏àcznie z naukà szkolnà, z konkretnymi zadaniami i sztywnymi przedzia∏ami czasu, ocenianiem i sprawdzaniem wiadomoÊci. Traktujàc nauk´ w ten sposób, rzeczywiÊcie mo˝na obawiaç si´, ˝e wczesna edukacja jest równoznaczna z odbieraniem dzieciƒstwa, pozbawianiem swobody, presjà itp. Jest to jednak nieporozumienie.
Rozwój cz∏owieka = dojrzewanie + uczenie si´. Uczenie si´ natomiast to
budowanie skojarzeƒ, zwiàzków przyczynowo-skutkowych, wiedzy i umiej´tnoÊci na bazie spostrze˝eƒ, doÊwiadczeƒ, wra˝eƒ nabywanych w ka˝dym momencie ˝ycia. Pojmowanie nauki w ten sposób radykalnie zmienia
sytuacj´, prawda?
W poczàtkowym okresie wspieranie rozwoju dziecka cz´sto wydaje si´
bardziej wp∏ywaniem na jego otoczenie ni˝ bezpoÊrednio na nie samo. Bogate, stymulujàce Êrodowisko, z elementami dost´pnymi percepcji nowo-
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rodka i niemowl´cia – wywo∏uje zainteresowanie, wzbudza ciekawoÊç poznawczà, prowokuje malucha do aktywnoÊci. A kiedy jest motywacja, to
jest ju˝ bardzo du˝o.
Pierwsze miesiàce sà przede wszystkim czasem budowania wi´zi mi´dzy
dzieckiem a rodzicami. Od iloÊci i jakoÊci tych kontaktów zale˝y bardzo
wiele. Pierwsze doÊwiadczenia z relacji spo∏ecznych i wzorce zachowaƒ
majà wp∏yw na ca∏e póêniejsze ˝ycie. Stàd warto wykorzystywaç wszelkie
okazje, np. czynnoÊci piel´gnacyjne, do okazywania maluszkowi mi∏oÊci
i czu∏oÊci. Jeszcze niewiele rozumie, ale ju˝ bardzo du˝o czuje.
Okres noworodkowy i wczesne niemowl´ctwo to równie˝ czas bardzo dynamicznego rozwoju percepcji. Zabawy na ten etap nale˝y dobieraç g∏ównie pod kàtem jakoÊci bodêców – ich si∏y, intensywnoÊci, modalnoÊci (jakiego zmys∏u dotyczà). Sama mo˝liwoÊç ich odczuwania, odbierania okreÊlonych wra˝eƒ jest dla dziecka wielkim urozmaiceniem i dobrà zabawà.
Na bardziej skomplikowane przedsi´wzi´cia przyjdzie jeszcze czas.
Wi´cej szczegó∏owych informacji dotyczàcych sposobu realizacji i celowoÊci proponowanych zabaw mo˝na znaleêç w przewodniku „Zabawa jest
naukà”.
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Gry i zabawy – od urodzenia do 6 miesiàca
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Tak samo, a jednak
inaczej
Co nale˝y zrobiç
Niemowl´ pod wieloma wzgl´dami potrzebuje sta∏oÊci,
ale potrzebuje równie˝ zmian. Zmiany zwracajà uwag´
i sk∏aniajà do elastycznoÊci. Dlatego w ciàgu pierwszych
miesi´cy ˝ycia dziecka staraj si´ ustawiaç jego ∏ó˝eczko
na ró˝ne sposoby. Co jakiÊ czas ustaw je tak, aby widzia∏o
okno, innym razem niech to b´dà drzwi, lustro, rega∏
z ksià˝kami itp.

Jak to pomaga dziecku w uczeniu si´
Regularne zmiany po∏o˝enia ∏ó˝eczka umo˝liwià dziecku
zarówno zmian´ punktu widzenia, jak i perspektywy.
Pomo˝e to lepiej rozwinàç zmys∏
widzenia i postrzegania przestrzeni.
Wyobraê sobie, jak bardzo by∏byÊ znudzony, gdybyÊ codziennie musia∏ patrzeç
na t´ samà rzecz.

Wzrok,
orientacja
w przestrzeni

Wskazówka
Póêniej, kiedy dziecko jest starsze, takie manewry nie majà ju˝ znaczenia,
poniewa˝ mo˝e ono samo zmieniç miejsce i pozycj´, tak aby zobaczyç to,
co je interesuje.

I jeszcze jedno!
JeÊli masz obrazy lub plakaty, co kilka tygodni zmieniaj ich po∏o˝enie tak,
by ka˝dy z nich przez jakiÊ czas wisia∏ w pokoju dziecka. Kiedy maluch ju˝
wi´cej dostrzega, wspólnie odkrywajcie co si´ zmieni∏o.
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Gry i zabawy – od 6 do 12 miesiàca

Paluszkowe zabawy
Co nale˝y zrobiç
Oko∏o 7 – 8 miesiàca ˝ycia dziecko koncentruje swojà uwag´
na tyle d∏ugo, aby skupiç si´ na krótkich zabawach z wykorzystaniem d∏oni, takich jak: „Tu sroczka kaszk´ warzy∏a...”,
„Ten pierwszy to dziadziuÊ...” (przyk∏adowe zabawy znajdziesz
na naszej stronie internetowej).
Wa˝ne jest, by dziecko Êledzi∏o wzrokiem ruchy i jednoczeÊnie
s∏ucha∏o tekstu rymowanki oraz próbowa∏o czynnie uczestniczyç w tej zabawie, poprzez naÊladowanie gestów, mimiki
lub dêwi´ków.

Jak to pomaga dziecku w uczeniu si´
Tego typu zabawy wspaniale rozwijajà poczucie w∏asnego
cia∏a i sprawnoÊç fizycznà. Uczà sposobu inicjowania kontaktu,
naÊladowania czynnoÊci, a kiedy przyjdzie na to odpowiedni
czas – nawiàzywania rozmowy.

Dotyk,
naÊladowanie,
rozwój mowy

Wskazówka
Mo˝esz zach´caç dziecko do inicjowania danej zabawy: „Poka˝ Jasiu,
gdzie sroczka kaszk´ warzy∏a? A gdzie polecia∏a?”.

I jeszcze jedno!
Dzieci w tym wieku uwielbiajà pokazywaç „jaki jestem du˝y”, czy „robiç
pa–pa” na po˝egnanie. Wykorzystuj ka˝dy moment, ˝eby maluch móg∏
zademonstrowaç swoje umiej´tnoÊci.
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Czego dziecko mo˝e si´ nauczyç podczas wspólnych zabaw?

çwiczone umiej´tnoÊci

sposoby zabaw i çwiczeƒ znajdziesz:

Poczucie w∏asnej to˝samoÊci i wartoÊci

zabawy nr 1, 26

Poczucie sprawstwa, motywacja

zabawy nr 8, 42, 44

Wszechstronny rozwój

zabawy nr 2, 7, 24, 29, 36

Wzrok

zabawy nr 3, 4, 8, 12, 18, 20, 21, 25

S∏uch

zabawy nr 4, 5, 6, 10

Dotyk

zabawy nr 4, 14, 28, 45, 48

Smak i w´ch

zabawa nr 23

ÂwiadomoÊç cia∏a

zabawy nr 11, 17, 49

Ruch, zdolnoÊci fizyczne

zabawy nr 4, 11, 13, 17, 22, 39, 40, 42

Równowaga, koordynacja, balans

zabawy nr 9, 11, 17, 22, 27, 32, 38, 50

Planowanie ruchu

zabawy nr 30, 31, 38, 43

Poczucie rytmu

zabawa nr 39

Inteligencja przestrzenna

zabawa nr 25

Koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja

zabawy nr 30, 33, 44, 46, 50

CiekawoÊç poznawcza

zabawy nr 3, 45

KreatywnoÊç

zabawa nr 47

Kojarzenie, rozumowanie
Rozwój mowy, rozumienie, mówienie

zabawy nr 10, 15, 19, 20, 47
zabawy nr 6, 10, 14, 16, 19, 28, 34, 35, 37, 41

Pami´ç

zabawa nr 48

Uwaga

zabawy nr 21, 37, 43, 48

Liczenie
Wspó∏dzia∏anie, naÊladowanie, inteligencja emocjonalna

zabawa nr 49
zabawy nr 15, 16, 28, 31, 40, 43
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„Chwytam, siedz´,
raczkuj´”
to szereg praktycznych
wskazówek, informacji
i propozycji zabaw
z najm∏odszym dzieckiem.
Pozwolà one rodzicom
Êwiadomie, spokojnie
i radoÊnie pomagaç swojemu maleƒstwu w adaptacji
w nowym dla niego
Êwiecie. Tak˝e pokazujà
jak codzienne czynnoÊci
przekszta∏ciç w rozwijajàcà
zabaw´, a zwyk∏e
przedmioty w zabawki
edukacyjne.

