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Pedagogika zabawy nie jest dyscypliną 
naukową lecz symboliczną nazwą 
metodycznych poszukiwań ułatwiających 
pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje ona 
działania dające członkom grupy możliwość 
rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej 
akceptacji, bez względu na wiek i 
umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i 
ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą 
i otaczającą rzeczywistością.



Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie 
osobom, pracującym z różnymi grupami 
wiekowymi, metod oddziałujących na sferę 
emocjonalną człowieka, sprzyjających 
ujawnieniu pozytywnych uczuć 
wzmacniających poczucie akceptacji i bezpie-
czeństwa, wspomagających samodzielna 
aktywność podopiecznych.



- dobrowolności – decydowanie o swojej aktywności w 
atmosferze wolnej od nakazów; wychowawca jedynie zachęca, 
zaprasza do uczestnictwa w zabawie;
- wielopoziomowość komunikacji – świadome 
porozumiewanie się na poziomie werbalnym i niewerbalnym, 
rzeczowym (wymiana logicznych i prawdziwych informacji) i 
emocjonalnym (wyrażanie, odczuwanie, akceptowanie uczuć 
swoich i innych);
- unikanie rywalizacji – rezygnacja z podziału na zwycięzcę i 
przegranych , uczenie
współpracy i współdziałania z innymi;
- różnorodność środków wyrazu – umożliwienie 
przekazywania treści i emocji poprzez oddziaływanie na 
różne zmysły. Stosuje się podczas zajęć wszystkie media, 
ruch, dotyk, gest, taniec, malowanie, 
lepienie oraz pantomimę.



 metody wstępne 

 metody informacji zwrotnej

 metody integracyjne

 metody aktywizujące

 metody twórczego opracowania tematu

 metody plastyczne



Zabawy zawierające tę metodę ułatwiają 
rozpoczęcie zajęć, wprowadzenie w temat, 
podzielenie się wiadomościami, 
spostrzeżeniami, odczuciami i 
doświadczeniami, ułatwiają nawiązanie do 
współpracy i nabranie zaufania do innych 
dzieci w zespole, oswojenie z nowym 
miejscem lub sytuacją, pozwalają zaznaczyć 
swoją obecność, stwarzają miłą atmosferę i 
ożywiają grupę.





Zabawy zawierające takie metody 
umożliwiają poznanie wrażeń, przeżyć, 
myśli, poglądów, oczekiwań ,nastrojów, 
zaangażowania w działania oraz 
zainteresowania tematem u poszczególnych 
dzieci w grupie. Każde dziecko zarówno w 
trakcie zabawy, jak i po jej przebiegu 
sygnalizuje swój odbiór i swoje odczucia. 
Może to zrobić w sposób werbalny, 
rysunkowy, ruchowy, dźwiękowy.









Zabawy integracyjne związane są ze wspólnym 
działaniem w małej lub dużej grupie, z ruchem, 
tańcem, śmiechem. Pozwalają one dzieciom na 
bliższe poznanie się, nawiązanie 
bezpośrednich i życzliwych relacji, wytworzenie 
ciepłej i serdecznej atmosfery w grupie, 
zbliżenie emocjonalne i nabranie zaufania do 
siebie nawzajem, wymianę informacji o sobie i 
otoczeniu, poczucie jedności grupy, w której 
każde dziecko ma swoje miejsce, jest ważne, 
doceniane i potrzebne.



















Zabawy „aktywizujące” pobudzają dzieci do 
konkretnej aktywności fizycznej, umysłowej i 
emocjonalnej, służącej osiąganiu 
zamierzonych celów. Metody te zachęcają 
dzieci do uczenia się, poznawania, 
rozumienia, doświadczania i odczuwania 
siebie oraz świata poprzez czynne działanie i 
aktywny udział we wspólnej zabawie.













































 Dzieci poprzez zabawę w teatr pobudzają 
aktywność, nabywają nowe doświadczenia i 
zainteresowania. 









Podczas wycieczki dzieci miały możliwość w 
pasjonujący i zabawny sposób poznać 
skomplikowane zagadnienia z różnych dziedzin 
nauki (magnetyzmu, elektryczności, dynamiki, 
optyki, mechaniki, akustyki i dźwięku, logiki, 
biologii czy chemii). Przeprowadzały również 
eksperymenty  na specjalnych przyrządach oraz 
stanowiskach interaktywnych. 

Zwiedzenie interaktywnej wystawy było idealną 
lekcją pobudzającą kreatywność i ciekawość, 
podczas której zadawały mnóstwo pytań i 
szukały na nie odpowiedzi. 















Zabawy z tej grupy metod umożliwiają 
nowatorskie opracowanie tematu, ułatwiają 
zainteresowanie się danym zagadnieniem, 
poszukuje rozwiązań postawionego problemu. 
Nie ma z góry ustalonego tylko jednego 
gotowego i właściwego rozwiązania zagadnienia. 
Każde rozwiązanie stawianego zadania jest 
właściwe i każde dziecko ma w tych metodach 
szansę zaprezentować siebie i własny punkt 
widzenia. Efekt pracy twórczej jest specyficznym 
dziełem danej osoby lub danej grupy.

















W działaniach zawierających techniki 
plastyczne i konstrukcyjne najważniejszy jest 
sam proces tworzenia i dochodzenia do 
czegoś nowego, niezwykłego, a często 
wspólnego rozwiązania. Sam efekt 
artystyczny nie jest tak ważny, co wkład 
pracy, starania, wysiłek, zaangażowanie i 
strona emocjonalna oraz treść i tematyka 
pracy.









Dziękujemy za uwagę ☺


