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-  Біогенні елементи;
-  Координаційні сполуки;
-  Вчення про розчини;
-  Хімічна термодинаміка і хімічна кінетика;
-  Фізична хімія поверхневих явищ, дисперсних систем і розчинів високомолекулярних сполук.

Там, де лабораторні заняття відбувалися після лекційних, студентам було легко сприймати матеріал, само
стійно робити висновки.

Освіта висококваліфікованого лікаря передбачає обов'язкове повне засвоєння необхідних знань, уміння само
стійно опрацьовувати одержаний матеріал і за необхідності самостійно застосовувати ці знання.

Пильну увагу слід звертати на вивчення основних хімічних закономірностей і концепцій, конкретизованих на 
таких фактах і явищах, які б дозволили майбутнім лікарям застосовувати їх для самостійного виконання профе
сійних завдань.
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ZABAWA I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM W OPINII ICH RODZICOW 

Kaput N.
Institute of Pedagogy, University of Rzeszow, Poland

The article deals with play and its importance for the development o f a preschool child in the opinion o f their parents. The 
research was conducted among preschool children. The first part o f the article concerns the essence o f play in the devel
opment o f preschool children, the definition o f play and its classification. The second part describes the authors 'own re
search, the aim o f which was to find out about parents' opinions about play and its importance for the development o f their 
preschool children. The analysis o f the results o f own research is presented. The results show that for most parents o f pre
school children, play is both a natural activity for a child and a way to get rid o f boredom. The majority o f the respondents 
displayed movement games as well as educational games and activities. The educators, pointing to changes in the child's 
behavior resulting from play, most often mentioned the child's openness and satisfaction -  the state o f being happy.

Keywords: fun, the importance of play, types of play.
Artykut dotyczy zabawy i je j znaczenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii ich rodzicow. Badania 
zostaty przeprowadzone wsrod dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwsza cz§sc artykutu dotyczy istoty zabawy w rozwoju 
dziecka przedszkolnego, definicji zabawy a takze je j klasyfikacji. W  drugiej czqsci opisano badania wtasne, ktorych 
celem byto poznanie opinii rodzicow na temat zabawy i je j znaczenia dla rozwoju ich dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zaprezentowano analizq wynikow badan wtasnych. Wyniki ukazujq iz, dla wiqkszosci rodzicow dzieci w wieku 
przedszkolnym zabawa jes t naturalnq aktywnosciq dziecka ja k  i sposobem na nud§. Zdecydowanie w wiqkszosci 
badanych wystqpujq zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne. Opiekunowie wskazujqc na zmiany w zachowaniu 
dziecka, bqdqce efektem zabawy wymieniali najczqsciej otwartosc i zadowolenie dziecka -  bycie szczqsliwym przez nie.

Stowa kluczowe: Zabawa, Znaczenie zabawy, Rodzaje zabaw.
W  zyciu kazdego czlowieka, zarowno malego jak i duzego, pewne rzeczy, zjawiska, aktywnosci mogq okazac si§ 

formq okreslenia wlasnego „ja”, ale takze sposobem bycia oraz przyczynic si§ do przygotowania i lepszego 
funkcjonowania w spoleczenstwie. Rowniez znajdujq one odpowiednie miejsce w ich zyciu. W  pierwszych etapach 
swojego zycia dziecko zaczyna poznawac to, co go otacza poprzez zabawy.

W  literaturze mozna spotkac wiele definicji zabawy. Wedlug Encyklopedii Popularnej PWN zabawa to „psychol. 
dzialalnosc podejmowana dobrowolnie i wyplywajqca z bezposrednich potrzeb i zainteresowan; u dzieci gl. czynnik 
sluzqcy rozwojowi psych., zabawa uczy poznawania rzeczywistosci oraz staje si§ pierwszq formq uczenia si§” (R. 
tqkowski, 1982, s. 879).„Zabawa jest szczegolnym rodzajem spelnienia si§ wyobrazni dziecka” (L. Zarzecki, 2012, s. 
91). Wedlug J. Korczaka (2012, s. 105) „Zabawa jest nie tyle zywiolem dziecka, ile jedynq dziedzinq, gdzie mu 
zezwalamy na inicjatyw^ w w^zszym lub szerszym zakresie. (...) do zabawy dziecko ma prawo”.

U dzieci w  wieku przedszkolnym zabawa stanowi podstawowq form§ dzialalnosci,form§ relaksu, uspokojenia, 
„zabicia nudy”. Zabawa „(...) ksztalci umysl i umiej^tnosci skutecznego dzialania, zaspokaja potrzeb^ ogolnej aktywnosci 
a takze tworzy pozytywne stany uczuciowe i rozladowuje napi^cia emocjonalne” (A. Klim -  Klimaszewska, 2005, s.39). 
Zabawa zabawkq ksztalci wiele sfer naraz, co zaklada harmonijny rozwoj dziecka. „Wazne jest to, by angazujqc umysl 
dziecka, zajqc jego cialo, jak  rowniez dbac o rozwoj emocjonalny czy moralny” (E. Maciejewska -  Mroczek, 2012, s. 
164).Zabawa podejmowana przez dziecko bez przymusu, staje si§ atrakcyjna oraz jest glownq formq, dzi^ki ktorej 
dziecko poznaje rzeczywistosc (A. Asyngier -  Koziel, 2006, s. 121). Dzieci nabywajq umiej^tnosci spoleczne zarowno w 
zabawie spontanicznej, jak i planowanej „przez angazowanie ich w interakcje zwiqzane z zabawq” (L. A. Reddy, 2014, s. 
18 -  19).

Dzieci podejmujqc zabawy robiq to z wewn^trznej motywacji, a powodem ich zabawy jest ch^c zdobycia duzej ilosci
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doswiadczen, ktore im sq potrzebne natychmiast do „budowania schematow umyslowych (reprezentacji), zgodnie z 
wlasnym rytmem rozwoju psychoruchowego (...)” (E. Gruszczyk -  Kolczynska, E. Zielinska, 2016, s. 79). Rowniez majq 
potrzeb^ przyzwyczajenia, oswojenia si§ z trudnymi dla nich sytuacjami, ktore sq nieuniknione w zyciu (E. Gruszczyk -  
Kolczynska, E. Zielinska, 2016, s. 79).„Dziecko, bawiqc si§, uczy si§ w interakcjach i relacjach z innymi, rozwija swoje 
umiej^tnosci komunikacyjne, pomyslowosc oraz wielokierunkowosc myslenia” (B. Sufa, 2016, s. 21).

Zabawa wymaga od kazdego czlowieka przede wszystkim aktywnosci oraz skupienia si§ i „nat^zenia woli”. Posiada 
ogromne znaczenie w uczeniu si§, poniewaz „(...) sama w sobie jest dla uczniow nagrodq”(D. Kubinowski, 2006, s. 107). 
Podczas procesu, ktorym jest dorastanie cztowieka, niezrozumienie znaczenia istoty zabawy niesie za sobq negatywne 
konsekwencje, rowniez w przypadku procesu wychowania jednostki (D. Kubinowski, 2006, s. 107). W  pedagogice 
przedszkolnej jednym z najbardziej znanych podziatow prezentuje A. Klim -  Klimaszewska (2005, s. 39), ktora wyroznila 
7 kategorii zabaw. Nalezq do nich zabawy: konstrukcyjne; tematyczne; dydaktyczne; ruchowe; badawcze; teatralne; 
tropiqce.

Celem przeprowadzonych badan ,bylo poznanie opinii rodzicow na temat zabawy i jej znaczenia dla rozwoju ich 
dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentowano analiz^ wynikow badan wlasnych. Za pomocq tabel zilustrowano a 
nast^pnie opisano otrzymane wyniki. Przeprowadzone badania pozwolily na wysuni^cie postulatow pedagogicznych. 
Calosc zostala podsumowana wnioskami koncowymi.

Przedmiotem badan uczyniono opinie rodzicow, ich poglqd na istoty zabawy w rozwoju wlasnego dziecka b^dqcego 
w wieku przedszkolnym, a ponadto sposoby zabaw rodzicow z dziecmi, trudnosci podczas zabawy z jakimi zmagajq si§ 
dzieci oraz te, ktore doswiadczajq sami rodzice organizujqc aktywnosc zabawowq dziecku. Zamierzenia badawcze 
obj^ly rowniez zmiany w zachowaniu dziecka b^dqce efektem zabawy, obserwowane przez rodzicow.

Na potrzeby przeprowadzonych badan sformulowano problem gtowny i problemy szczegotowe.
Glowny problem badawczy zawiera si§ w pytaniu:Jakie jest znaczenie zabawy dla rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym w opinii ich rodzicow?
Rozwiqzanie problemu glownego bylo mozliwe dzi^ki udzieleniu odpowiedzi na szesc pytan szczegolowych:
1. Jakq rol§ pelni zabawa w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym w opinii ich rodzicow?
2. Jaki rodzaj zabawy najcz^sciej wybierajq dzieci badanych rodzicow?
3. Jakie zmiany w zachowaniu dziecka b^dqce efektem zabawy obserwujq badani rodzice?
4. W  jaki sposob badani rodzice bawiq si§ ze swoimi dziecmi?
5. Jakie trudnosci napotykajq dzieci w wieku przedszkolnym podczas zabawy w opinii badanych rodzicow?
6. Na jakie trudnosci w organizowaniu aktywnosci zabawowej dzieciom wskazujq badani rodzice?
Zgodnie z przyj^tymi w metodologii badan zasadami hipoteza nie zostala postawiona.
Do przeprowadzenia badan wybrana zostala metoda sondazu diagnostycznego.
Do przeprowadzenia prezentowanych wartykule badan zostala wybrana technika ankiety srodowiskowej 

(audytoryjnej), ktorq rozprowadzono wsrod uczniow w budynku przedszkolnym.
Narz^dziem badawczym wykorzystanym w pracy jest autorski kwestionariusz ankiety, skladajqcy si§ z 24 pytan. I 

tak, 6 pytan posiada charakter zamkni^ty, 7 -  zamkni^tych z mozliwosciq udzielenia wlasnej odpowiedzi (rozwini^cia, 
wyjasnienia), 1 -  polotwarte oraz 10 -  otwartych.

Pytania od 1 do 7 to metryczka (dotyczq one mi^dzy innymi plci respondenta, jego wieku, wyksztalcenia, miejsca 
zamieszkania, plci dziecka i jego wieku oraz typu rodzin, w  ktorej wychowuje si§ dziecko).

Kolejne pytania (zamkni^te z mozliwosciq udzielenia wlasnej odpowiedzi) dotyczq: znaczenia poj^cia „zabawy” dla 
rodzica -  czym ona jest, jaki jej rodzaj przewaza obecnie w zyciu dziecka, sposobu sp^dzania wolnego czasu przez 
dziecko, reakcji jednostki na napotkanie trudnosci w  zabawie, cz^stotliwosci bawienia si§ dziecka oraz bawienia si§ wraz 
z dzieckiem.

Natomiast pytania otwarte i polotwarte dajq mozliwosc poznania opinii rodzica na temat: oceny zabawy -  pelnienia jej 
roli w  zyciu dziecka (wedlug rodzica), umiej^tnosci rozwijanych poprzez niq, najwi^kszej przyjemnosci, ktorq dziecko 
doznaje podczas zabawy, poznania ulubionej zabawki i zabawy, trudnosci napotykanych podczas niej, sposobu 
bawienia si§ rodzica i trudnosci, ktore napotykajq podczas organizowania aktywnosci zabawowej, jak 
i zaobserwowanych zmian w zachowaniu dziecka, ktore sq efektem zabawy oraz oceny korzysci wynikajqcych z 
aktywnosci zabawowej.

Charakterystyka grupy badawczej. Badania zostaly przeprowadzone na terenie wojewodztwa podkarpackiego w 
powiecie d^bickim w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w D^bicy znajdujqcym si§ przy ulicy Ksi^dza Kollqtaja 8. Budynek jest 
ogrodzony, wolnostojqcy pi^trowy (parter i jedno pi^tro) i otoczony placem zabaw. Do przedszkola ucz^szczajq dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. W  okolicy placowki znajduje si§ Park lesny, ktory umozliwia cz^ste przebywanie dzieci wsrod 
przyrody, natury. Placowka zatrudnia 8 nauczycieli (posiadajqcych przygotowanie pedagogiczne) oraz pracownikow 
administracyjno -  obslugowych.

W  badaniu wzi^li udzial rodzice dzieci w  wieku przedszkolnym (w przedziale wiekowym: 3 -  6 lat). Zostalo 
przebadanych 50 opiekunow dziecka: 43 kobiety oraz 7 m^zczyzn.

Miejscem zamieszkania dla 19 badanych jest wies, a dla 31 badanych -  miasto (zob. tabela 1).
Tabela 1

_____________________________________________________Miejsce zamieszkania badanych respondentow
Miejsce zamieszkania Liczba kobiet Liczba m^zczyzn Ogolna liczba Procent (%)
Miasto 26 5 31 62,0 %
Wies 17 2 19 38,0 %
Razem 43 7 50 100,0 %

Zrodto: Opracowanie wlasne
Wsrod rodzicow dzieci zarowno u kobiet jak i m^zczyzn przewyzszato wyksztatoenie wyzsze, posiadato je  28 (56,0 

%) osob: 24 (48,0 %) kobiety i 4 (8,0 %) m^zczyzn. Srednie wyksztatoenie miato 16 (32,0 %) badanych: 14 (28,0 %) 
kobiet, a m^zczyzn 2 (4,0 %), natomiast zasadnicze zawodowe 6 (12,0 %) respondentow: 5 (10,0%) kobiet i 1 (2,0 %) 
m^zczyzna (zob. tabela 2).
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Tabela 2
Wyksztafcenie badanych respondentow

Wyksztatcenie Liczba
kobiet

Procent 
kobiet (%)

Liczba
mçzczyzn

Procent
mçzczyzn

(%)

= 
O

 
c N 

O
' n

a 
a Procent razem 

(%)
Zasadnicze zawodowe 5 10,0 % 1 2,0 % 6 12,0 %
Srednie 14 28,0 % 2 4,0 % 16 32,0 %
Wyzsze 24 48,0 % 4 8,0 % 28 56,0 %

Zrödlo: Opracowanie wlasne
Plec mçska znajduje siç w przedziale wiekowym od 35 do 52 lat a plec zenska od 23 do 55 lat (co röwniez stanowi 

taki sam przedzial dla wszystkich badanych).
Nalezy zaznaczyc, iz 29 (58,0 %) uzupelnionych ankiet dotyczylo dziewczynek, natomiast pozostale 21 (42,0 %) 

dotyczylo chlopcöw. W iek dzieci zawieral siç w  przedziale od 3 do 6 lat. Trzy lata posiadalo 4 dzieci (8,0 %), І0  dzieci 
(20,0 %) bylo w wieku 4 lat, röwniez 10 dzieci (20,0 %) w wieku 5 lat.Najwiçkszq liczbç stanowily szesciolatki (26 dzieci -
52,0 %), (zob. tabela 3).

Tabela 3
Wiek badanych dzieci respondentow oraz ich procent

Wiek dziecka Liczba dzieci Procent dzieci (%)
3 lata 4 8,0 %
4 lata 10 20,0 %
5 lat 10 20,0 %
6 lat 26 52,0 %

Zrödlo: Opracowanie wlasne

Zdecydowana wiçkszosc badanych dzieci (49 osöb -  98,0 %) wychowuje siç w rodzinie pelnej, a jedno (2,0 %) 
dziecko w rodzinie niepelnej (zob. tabela 4).

Tabela 4
Rodzaj rodziny, w ktorej wychowujg siç dzieci respondentow oraz ich procent

Rodzaj rodziny Liczba dziewczynek Liczba chtopcow Ogolna liczba Procent (%)
Petna 28 21 49 98,0 %
Niepetna 1 0 1 2,0 %
Razem: 29 21 50 100,0 %

Zrödlo: Opracowanie wlasne

Analiza wynikow badan wtasnych. Przeprowadzenie badan mialo na celu poznanie opinii rodzicöw na temat 
zabawy i jej znaczenia dla rozwoju ich dzieci w  wieku przedszkolnym. W  analizie wyniköw badan wlasnych brano pod 
uwagç rodzicöw w kontekscie: liczby dziewczynek, liczby chlopcöw. Z uwagi na to, iz 29 ankiet dotyczylo dziewczynek, 
zas 21 ankiet chlopcöw to sposöb liczenia bçdzie polegal na obliczeniu procentu z calosciowej liczby dziewczynek, jak  i 
procentu z calosciowej liczby wszystkich chlopcöw.

W  pytaniach zamkniçtych (z mozliwosciq udzielenia wlasnej odpowiedzi) mozna bylo wybrac wiçcej niz jednq 
odpowiedz. Do tego typu nalezaly pytania numer: 8, 11, 12, 18, 19, 20.

Badania mialy na celu poznanie sposobu rozumienia zabawy przez badanych rodzicöw.W przypadku rodzicöw 
posiadajqcych synöw najwiçcej z nich, poniewaz az 19 (90,5 %) osöb udzielilo odpowiedzi, ze zabawa jest naturalnq 
aktywnosciq dziecka, wynikajqcq z jego potrzeb. Z kolei 14 (66,7 %) rodzicöw uznaje zabawç jako sposöb na nudç, 
nieco wiçcej, bo 15 osöb (71,4 %) jako formç relaksu, natomiast pozostale 7 osöb (33,3 %) kojarzy zabawç z 
rozladowaniem napiçc emocjonalnych. Dane zostaly zamieszczone w ponizszej tabeli.

Tabela 5
Znaczenie zabawy wedfug rodzicow chfopcow

Kategorie Liczba odpowiedzi Procent (%)
Sposob na nudç 14 66,7 %
Forma relaksu 15 71,4 %
Naturalna aktywnosc dziecka wynikajqca z jego potrzeb 19 90,5 %
Roztadowanie napiçc emocjonalnych 7 33,3 %

Zrödlo: Opracowanie wlasne
Nieco inaczej wyglqda sytuacja w przypadku rodzicöw dziewczynek. Ponizsza tabela przedstawia otrzymane wyniki. 

Zabawç jako: naturalnq aktywnosc dziecka, wynikajqcq z jego potrzeb okresla 28 rodzicöw (96,6 %), sposöb na nudç 19 
badanych (65,5 %), rozladowanie napiçc emocjonalnych 15 osöb (51,7 %), a formç relaksu 14 (48,3 %). Rodzice udzielili 
röwniez wlasnej interpretacji zakresu znaczeniowego pojçcia zabawy. I tak, 6 osöb (20,7 %) stwierdzilo, ze zabawa to 
sposöb edukacji i rozwoju oraz umocnienie wiçzi emocjonalnej pomiçdzy rodzicem a dzieckiem (zob. tabela 6).

Tabela 6
Znaczenie zabawy wedfug rodzicow dziewczynek

Kategorie Liczba odpowiedzi Procent(%)
Sposob na nudç 19 65,5 %
Forma relaksu 14 48,3 %
Naturalna aktywnosc dziecka wynikajqca z jego potrzeb 28 96,6 %
Roztadowanie napiçc emocjonalnych 15 51,7 %
Inne 6 20,7 %

Zrödlo: Opracowanie wlasne
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Badani rodzice okreslili takze rodzaj zabawy przewazajqcy obecnie w zyciu dziecka. Ponizej znajduje siç tabela 
przedstawiajqca wyniki odpowiedzi uzyskanych od rodzicôw zarôwno dziewczynek, jak  i od rodzicôw chlopcôw (zob. 
tabela 7).

Wedlug 28 rodzicôw dziewczynek (9б,б %) w zyciu ich côrek przewazajq zabawy ruchowe, 23 rodzicôw (79,3 %) 
twierdzi, ze gry i zabawy dydaktyczne.Dziewczynki chçtnie podejmujq zabawy konstrukcyjne(18 osôb - б2,1 %), zabawy 
tematyczne (11 osôb - 37,9 %), zabawy teatralne (11 osôb - 37,9 %).Znikoma liczba dziewczynek decyduje siç na 
zabawy badawcze (4 osoby - 13,8 %).

W  odniesieniu do rodzicôw chlopcôw 21 badanych (100 %) wypowiada siç o zabawach ruchowych, 18 (85,7 %) o 
zabawach konstrukcyjnych. Zdaniem 12 rodzicôw (57,1 %) chlopcy chçtnie podejmujq gry i zabawy dydaktyczne, 
tematyczne (9 osôb - 42,9 %), badawcze (7 osôb - 33,3 %) i rzadziej teatralne (4 osôb - 19,0 %). Wyniki przedstawione 
zostaly w tabeli 7.

Tabela Z
Rodzaje zabaw przewazajgcych obecnie w zyciu dziecka respondentôw

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Liczba 
udzielonych 
odpowiedzi 

(dot. chtopcôw)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Zabawy konstrukcyjne 18 б2,1 % 18 85,7 %
Zabawy tematyczne 11 37,9 % 9 42,9 %
Gry i zabawy dydaktyczne 23 79,3 % 12 57,1 %
Zabawy ruchowe 28 9б,б % 21 100 %
Zabawy badawcze 4 13,8 % 7 33,3 %
Zabawy teatralne 11 37,9 % 4 19,0 %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne

Sposoby na spçdzanie wolnego czasu przez dzieci pozwolilo okreslic pytanie numer 12 z kwestionariusza ankiety. Z 
kolei uzyskane wyniki ilustruje tabela 8, z ktôrej wynika, ze: 19 chlopcôw (90,5 %) bawi siç zabawkami, 18 (85,7 %) 
wychodzi na zewnqtrz,12 (57,1 %) bawi siç na placu zabaw, 11 (52,4 %) oglqda bajki na telefonie lub innym sprzçcie 
elektronicznym, a tylko 2 (9,5 %) gra w gry komputerowe. Trzech chlopcôw (14,3 %) spçdza wolny czas w inny sposôb, 
na przyklad ukladajqc puzzle, klocki, rysujqc, kolorujqc oraz piszqc szlaczki.

W  odniesieniu do dziewczynek warto zauwazyc, ze: 27 (93,1 %) bawi siç za pomocq zabawek, 25 (8б,2 %) wychodzi 
w  wolnym czasie na zewnqtrz, 18 (б2,1 %) bawi siç na placu zabaw, 12 (41,4 %) oglqda bajki na telefonie lub innym 
sprzçcie elektronicznym. Jedna dziewczynka (3,4 %) gra w gry komputerowe.Rodzice wskazywali rôwniez, ze ich côrki 
w  wolnym czasie:bawiq siç rôznego rodzaju ukladankami, puzzlami, klockami, bawiqc siç z rodzicem, grajqc w gry 
planszowe, czytajqc ksiqzki lub kolorujqc kolorowanki (12 osôb - 41,4 %).

Tabela 8
Sposoby spçdzania wolnego czasu przez dzieci respondentôw

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Liczba 
udzielonych 
odpowiedzi 

(dot. chtopcôw)

Procent udzielonych 
odpowiedzi (dot. 

chtopcôw)

Wyjscie na zewnqtrz 25 8б,2 % 18 85,7 %
Zabawa na placu zabaw 18 б2,1 % 12 57,1 %
Granie w gry komputerowe 1 3,4 % 2 9,5 %
Oglqdanie bajek na 
telefonie / innym sprzçcie 
elektronicznym

12 41,3 % 11 52,4 %

Bawienie siç zabawkami 27 93,1 % 19 90,5 %
Inne 12 41,4 % 3 14,3 %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne

Kazde dziecko napotyka pewnego rodzaju trudnosci w  zabawie, jednak rôwnie kazde reaguje na nie w inny sposôb. I 
tak, 18 dziewczynek (б2,1 %) zwraca siç z prosbq o pomoc w pokonaniu trudnosci, 13 (44,8 %) nie poddaje siç i 
podejmuje prôbç rozwiqzania problemu, 12 dziewczynek (41,4 %) reaguje placzem, jak i tyle samo okazuje zlosc, 7 
(24,1 %) zniechçca siç, 5 (17,2 %) wycofuje siç z niej, u 2 (б,9 %) zwiçksza siç motywacja i chçc do zabawy, a jedna 
(3,4 %) staje siç agresywna.

W  przypadku chlopcôw: 11 (52,4 %) reaguje zlosciq, ale rôwniez tyle samo prosi o pomoc w pokonywaniu trudnosci, 
9 (42,9 %) zniechçca siç do zabawy, ale б (28,б %) podejmuje prôbç rozwiqzania problemu i nie poddaje siç, a 5 (23,8 
%) wycofuje siç z zabawy, 4 (19,0 %) reaguje placzem, zas jeden (4,8 %) staje siç bardziej zmotywowany i chçtny do 
aktywnosci zabawowej (zob. tabela 9).

Tabela 9
Reakcje dzieci respondentôw na napotkane trudnosci w zabawie

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Procent udzielonych 
odpowiedzi (dot. 

chtopcôw)

Ptacz 12 41,4 % 4 19,1 %
Ztosc 12 41,4 % 11 52,4 %
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Wycofanie siç z 
zabawy 5 17,2 % 5 2З,8 %

Zniechçcenie siç 7 24,1 % 9 42,9 %
Agresja 1 З,4 % O O,O %
Prosba o pomoc w
pokonaniu
trudnosci

18 62,1 % 11 52,4 %

Nie poddanie siç i 
prôba rozwiqzania 
problemu

1З 44,8 % 6 28,6 %

Zwiçkszenie siç 
motywacji i chçci 
do zabawy

2 6,9 % 1 4,8 %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne
W  pytaniu o numerze 19 (zawartym w kwestionariuszu ankiety) dotyczqcym tego, jak czçsto zdaniem respondentôw 

powinno bawic siç dziecko, opiekunowie odpowiedzieli w nastçpujqcy sposôb: 21 rodzicôw dziewczynek (72,4 %) 
uwaza, ze dziecko powinno siç bawic codziennie, a 8 (27,6 %) bardzo czçsto. Natomiast 12opiekunôw chlopcôw (57,1 
%) jest zdania, ze ta czynnosc powinna odbywac siç codziennie, 6 (28,6 %) bardzo czçsto, 2 (9,5 %) czasami, a jeden 
(4,8 %) gdy zaistnieje taka potrzeba w dziecku (zob. tabela 1O).

Tabela 10
Czçstotliwosc powinnosci zabawy dziecka zdaniem respondentow

Kategorie Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Bardzo rzadko O O,O % O O,O %
Okazjonalnie O O,O % O O,O %
Rzadko O O,O % O O,O %
Czasami O O,O % 2 9,5 %
Bardzo czçsto 8 27,6 % 6 28,6 %
Codziennie 21 72,4 % 12 57,1 %
Inne O O,O % 1 4,8 %

Zrôdto: Opracowanie wlasne
W  pytaniu nr 2O udzielano odpowiedzi (wyniki ukazane w tabeli 11) na temat tego, jak czçsto bawiq siç dzieci wraz z 

badanymi rodzicami. Z odpowiedzi opiekunôw dziewczynek wynika, ze 1З (44,8 %) bawi siç codziennie, 9 ^1,O  %) 
bardzo czçsto,6 (2O,7 %) czasami, a jeden (З,4 %) zbyt rzadko. Natomiast 11 rodzicôw chlopcôw (52,4 %) ocenia, iz 
wspôlne zabawy sq podejmowane codziennie, 5 (2З,8 %) czasami, 4 (19,O %) bardzo czçsto, a jeden z badanych 
zaznacza, ze zabawa we dwoje jest inicjowana, gdy dziecko ma takq potrzebç (4,8 %).

Tabela 11
Czçstotliwosc wspolnej zabawy dziecka z respondentem

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Nigdy O O,O % O O,O %
Okazjonalnie O O,O % O O,O %
Rzadko O O,O % O O,O %
Czasami 6 2O,7 % 5 2З,8 %
Bardzo czçsto 9 З1 ,O % 4 19,O %
Codziennie 1З 44,8 % 11 52,4 %
Inne 1 З,4 % 1 4,8 %

Zrôdto: Opracowanie wlasne
Pytanie numer 9 dotyczylo poznania opinii na temat roli, jakq spelnia zabawa w zyciu dziecka, zas pytanie numer 1O

o umiejçtnosciach, ktôre rozwijane sq dziçki niej.
Jako rolç zabawy, З6 (72,O %) respondentôw wskazuje, iz jest niq wszechstronny rozwôj dziecka, 30 osôb (6O,O %) 

uwaza, ze rozwija zdolnosci, zmysly i doskonali sprawnosc motorycznq, 28 badanych sqdzi, ze pelni ona rolç 
edukacyjnq (56,O %).Dwunastu rodzicôw zaznacza wplyw zabawy na rozwôj fizyczny i psychiczny dziecka (24,O %). 
Niektôrzy (1O osôb -  2O,O %) upatrujq w niej formç budowania wiçzi z rôwiesnikami, naukç poznawania swiata (9 osôb -
18,O %), zapewnianie kontaktu z innymi dziecmi (9 osôb -  18,O %). Zdaniem 8 rodzicôw (16,O %) zabawa uczy 
samodzielnosci i zrçcznosci, a wedlug 7 (14,O %) pelni rolç spolecznq. W  dalszej kolejnosci rodzice zwracali uwagç na 
odpoczynek (5 osôb -  1O,O %), formç aktywnosci (4 -  8,O %), zapewnienie kontaktu z doroslymi (З osoby -  6,O %). 
Pojedyncze glosy respondentôw sugerowaly, ze zabawa rozwija zmysly, mowç, jest dobrq aktywnosciq ruchowq, 
naturalnym pragnieniem dziecka i wplywa na jego rozwôj. Jest nieodlqcznym elementem codziennego schematu dnia, 
cwiczy umiejçtnosci werbalne oraz interpersonalne, ksztaltuje osobowosc.

Wskazujqc na umiejçtnosci rozwijane poprzez zabawç, rodzice dzieci wymieniali rozwôj: wyobrazni (46,O %), 
zdolnosci manualnych (26,O %), umiejçtnosci ruchowych (26,O %), logicznego myslenia (18,O %), umiejçtnosci 
intelektualnych (16,O %), zdolnosci okazywania emocji(14,O %), spostrzegawczosci (14,O %),rozwoju fizycznego (12,O
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%), koncentracji(10 %), pewnosci siebie (8,0 %), rozwoju umyslu (б,0 %), panowania nad emocjami(б,0 %), koordynacji 
wzrokowo - ruchowej (4,0 %), umiejçtnosci dzielenia siç (4,0 %), poznawania przedmiotôw i sposobu korzystania z nich 
(4,0 %), dostrzegania granic pomiçdzy rzeczywistosciq a fikcjq (4,0 %), wyobrazniq, fantazjq. Pojedyncze odpowiedzi 
podkreslaly rozwôj: myslenia przyczynowo -  skutkowego, nawiqzywania relacji, samodzielnosci, sprytu, myslenie 
przestrzennego, konstruktywnego, myslenia abstrakcyjnego.

Pytanie nr 13 dotyczylo poznania rzeczy, ktôra sprawia dziecku najwiçkszq przyjemnosc w zabawie. Zaczynajqc od 
rodzicôw dziewczynek, wskazali oni na: mozliwosc nawiqzywania kontaktôw z innymi dziecmi (10 osôb - 34,5 %), 
zabawç z rodzicami (7 osôb - 24,1 %), osiqgniçty sukces (3 osoby - 10,3 %), poznawanie nowych rzeczy i zdobywanie 
wiadomosci (3 osoby - 10,3 %), brak nudy (2 osoby - б,9 %), a takze tyle samo na ruch. Czteryosoby (13,8 %) 
odpowiedzialy, iz przyjemnosc jest sprawiana za pomocq: tanca, malowania i rysowania, nasladowania zachowan 
doroslych oraz jazdy na rowerze / hulajnodze.

Opiekunowie chlopcôw za sprawianq przyjemnosc w zabawie uwazajq: zabawç z rodzicami (б osôb - 28,б %), ruch 
(б osôb - 28,б %), osiqgniçty sukces (5 osôb - 23,8 %), zarôwno mozliwosc nawiqzywania kontaktôw z dziecmi jak  i 
poznawanie nowych rzeczy i zdobywanie wiadomosci (4 osoby - 19,0 %). Dwie osoby (9,5 %) wskazaly na brak nudy, 
granie w gry komputerowe oraz konstruowanie i budowanie wskazalo na (zob. tabela 12).

Tabela 12
Sprawiana przyjemnosc w zabawie

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Mozliwosc nawiqzywania 
kontaktôw z innymi 
dziecmi

10 34,5 % 4 19,0 %

Zabawa z rodzicami 7 24,1 % б 28,б %
Osiqgniçty sukces 3 10,3 % 5 23,8 %
Brak nudy 2 б,9 % 2 9,5 %
Poznawanie nowych 
rzeczy, zdobywanie 
wiadomosci

3 10,3 % 4 19,0 %

Ruch 2 б,9 % б 28,б %
Inne 4 13,8 % 2 9,5 %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne
Za pomocq pytania nr 14 udalo siç okreslic ulubionq zabawkç zarôwno dziewczynek, jak i chlopcôw.
Wsrôd dziewczynek ulubionymi zabawkami sq: lalki (24 osoby - 82,8 %), pluszaki (12 osôb - 41,4 %), klocki(9 osôb -

31,0 %),figurki z bajek(4 osoby - 13,8 %), puzzle(4 osoby - 13,8 %), gry planszowe (3 osoby - 10,3 %), rowerek (2 osoby 
- б,9 %). Rodzice wymienili rôwniez inne przyklady ulubionych zabawek ich côrek: hulajnoga, samochôd, ciastolina. 
W  przypadku chlopcôw najwiçcej odpowiedzi, okreslajqcych ulubionq zabawkç, otrzymaly przedmioty, takie jak: 
samochody (9 osôb - 42,9 %) i klocki (9 osôb - 42,9 %). Pozostalymi popularnymi zabawkami sq: pluszaki, puzzle, gry 
planszowe, figurki z bajek, rowerek, hulajnoga, pilki, a takze ksiqzeczki (zob. tabela 13).

Tabela 13
Ulubiona zabawka dziewczynek i chtopcôw

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent udzielonych 
odpowiedzi (dot. 

dziewczynek)

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
chtopcôw)

Lalki 24 82,8 % 0 0,0 %
Pluszaki 12 41,4 % 2 9,5 %
Gry planszowe 3 10,3 % 1 4,8 %
Figurki z bajek 4 13,8 % 1 4,8 %
Puzzle 4 13,8 % 2 9,5 %
Klocki 9 31,0 % 9 42,9 %
Hulajnoga 1 3,4 % 1 4,8 %
Rowerek 2 б,9 % 1 4,8 %
Samochody 1 3,4 % 9 42,9 %
Inne 1 3,4 % 2 9,5 %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne
Ulubione zabawy wsrôd dzieci w wieku przedszkolnym udalo siç okreslic za pomocq pytania nr 15. Uzyskane wyniki 

zaprezentowano w tabeli 14. Rozpoczynajqc analizç wynikôw od ankiet dotyczqcych plci zenskiej dzieci wynika, ze 
najbardziej ulubiona zabawa dla 11dziewczynek (37,9 %) polega na nasladowaniu i odgrywaniu rôl, tzw. „zabawa w 
dom”, dla б dziewczynek (20,7 %) na ukladaniu puzzli,z kolei 5 dziewczynek (17,2 %) lubi taniec i spiew oraz 5 
dziewczynek (17,2 %) ukladanie klockôw. Cztery dziewczynki (13,8 %) chçtnie bawiq siç na swiezym powietrzu. Kolejne 
cztery preferujq zabawç w chowanego (13,8 %).Natomiast na zabawy ruchowe wskazalo 2 badanych (б,9 %). Tylko 
jedna osoba (3,4 %) zaznaczyla grç w pilkç oraz gry edukacyjne. Jedna osoba (3,4 %) wymienila lepienie z plasteliny i 
czytania ksiqzeczek dla dzieci.

Wsrôd chlopcôw 9 respondentôw (42,9 %) wskazalo na ukladanie klockôw lego, 5 (23,8 %) grç w pilkç, 5 (23,8 %) 
„zabawç w dom”, 3 (14,3 %) na ukladanie puzzli i zabawy na swiezym powietrzu. Z kolei zabawy ruchowe wymienilo 2 
badanych (9,5 %), podobnie jak  zabawy w chowanego.Jeden z rodzicôw (4,8 %) wspomnial o grach edukacyjnych oraz
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tancu i spiewie, jako ulubionych aktywnosciach zabawowych syna.
Tabela 14

Ulubiona zabawa dziewczynek i chtopcow

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi przez 
rodzicow  

dziewczynek

Procent udzielonych 
odpowiedzi przez 

rodzicow  
dziewczynek

Liczba udzielonych 
odpowiedzi przez 

rodzicow chtopcow

Procent udzielonych 
odpowiedzi przez 

rodzicow chtopcow

Uktadanie puzzli 6 20,7 % 3 14,3 %
Uktadanie 
klockow lego 5 17,2 % 9 42,9 %

Zabawa w dom 
(nasladowanie, 
odgrywanie rol 
itp.)

11 37,9 % 5 23,8 %

Zabawa na
swiezym
powietrzu

4 13,8 % 3 14,3 %

Zabawa w  
chowanego 4 13,8 % 2 9,5 %

Taniec i spiew 5 17,2 % 1 4,8 %
Malowanie,
rysowanie 9 31,0 % 0 0,0 %

Gra w pitk$ 1 3,4 % 5 23,8 %
Zabawy ruchowe 2 6,9 % 2 9,5 %
Gry edukacyjne 1 3,4 % 1 4,8 %
Inne 2 6,9 % 0 0,0 %

Zrödto: Opracowanie wtasne
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi na pytanie 16 udalo si§ zdiagnozowac, z czym najlepiej sobie radzq dzieci w 

wieku przedszkolnym podczas zabawy. Respondenci wskazywali wiele roznych odpowiedzi. Wyrozniono przede 
wszystkim: kreatywnosc (10 osob -  20,0 %), kreowanie wlasnego swiata w zabawie „na niby” (8 osob -  16,0 %), 
o rg a n iz a j  przestrzennq (7 osob -  14,0 %), czynnosci manualne (6 osob -  12,0 %), sprawnosc ruchowq(5 osob -  10,0 
%). Pozostali wskazujq na: ukladanie puzzli, podzial rol i obowiqzkow, rysowanie, umiej^tnosc pogodzenia si§ z 
przegranq, grq w pilk§, dzielenie si§, zapami^tywanie, odbijanie pileczkami, dqzenie do realizacji potrzeb, swiadomosc 
wlasnych oczekiwan, zach^canie do zabawy rowiesnikow, zabawy taneczne.

Analizujqc pytanie nr 17 zauwaza si§, ze najwi^ksze trudnosci w  zabawie dziewczynek sprawiajq im takie czynnosci 
jak: sprzqtanie po zabawie (6 osob - 20,7 %), pogodzenie si§ z przegranq (5 osob - 17,2 %), dzielenie si§ zabawkami z 
innym dziecmi (5 osob - 17,2 %), oddawanie inicjatywy zabawy (2 osoby - 6,9 %), zmiana kierunku zabawy (2 osoby - 
6,9 %), ubieranie lalek (2 osoby - 6,9 %), szybkie nudzenie si§ (2 osoby - 6,9 %). Sporadycznie rodzice zwracali uwag§ 
na trudnoscizwiqzane z brakiem kontaktow z innymi dziecmi,problemy z ukladaniem puzzli, lapaniem pileczkiskupieniem 
uwagi,z samodzielnq zabawq, ale tez na brak cierpliwosci. U chlopcow natomiast trudnosciq jest: pogodzenie si§ z 
przegranq (7 osob - 33,3 %), niepowodzenia w trakcie zabawy (7 osob - 33,3 %), skupienie uwagi (4 osob - 19,0 %), 
szybkie nudzenie si§ (2 osoby - 9,5 %), dzielenie si§ zabawkami z innymi dziecmi (2 osoby - 9,5 %).

Uzyskane wyniki dotyczqce sposobu bawienia si§ rodzicow z dziecmi (ktore pozwolilo okreslic pytanie nr 21 z 
kwestionariusza ankiety) zaprezentowano w tabeli 16.

Najcz^stszym sposobem zabaw wyst^pujqcych u dziewczynek jest ukladanie puzzli (14 osob - 48,3 %), ukladanie 
klockow (10 osob - 34,5 %), uczenie si§ ukladow tanecznych i tanczenie (9 osob - 31,0 %), gry planszowe (8 osob - 27,6 
%), malowanie (8 osob - 27,6 %), wyjscie na spacer oraz czytanie ksiqzek (po 6 osob - 20,7 %). Z kolei 3 rodzicow (10,3 
%) bawi si§ z dzieckiem lalkami, wspolnie spiewajq a takze rysujq. Rodzice wskazujq rowniez na inne sposoby zabawy z 
dzieckiem, wymieniajqc mi^dzy innymi: wycieczki rowerowe, odbijanie balonem, lepienie za pomocq ciastoliny. Nieco 
inaczej wyglqdajqzabawy rodzicow z chlopcami. I tak, 8 rodzicow (38,1 %) uklada z dziecmi klocki, 6 rodzicow (28,6 %) 
puzzle, 5 rodzicow (23,8 %) wychodzi na spacer. Niektorzy ch^tnie urzqdzajq przejazdzki roweroweuczq si§ z dziecmi 
ukladow tanecznych i tanczq, czytajq ksiqzki, grajq w gry planszowe, malujq, rysujq, grajq w pilk§, w karty, spiewajq. W  
pojedynczych przypadkach rodzice bawiq si§ z dziecmi w odbijanie balonem, lepiq za pomocq ciasto liny, bawiq si§ 
lalkami (zob. tabela 15).

Tabela 15
Sposoby zabawy rodzica z dzieckiem

Kategorie

Liczba 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Procent 
udzielonych 

odpowiedzi (dot. 
dziewczynek)

Liczba udzielonych 
odpowiedzi (dot. 

chtopcow)

Procent udzielonych 
odpowiedzi (dot. 

chtopcow)

Gry planszowe 8 27,6 % 3 14,3 %
Malowanie 8 27,6 % 3 14,3 %
Uktadanie klockow 10 34,5 % 8 38,1 %
Uczenie si$ uktadow 
tanecznych i tanczenie 9 31,0 % 4 19 %

Gra w pitk$ 1 3,4 % 2 9,5 %
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Wyjscie na spacer 6 2O,7 % 5 2З,8 %
Gra w karty 1 З,4 % 2 9,5 %
Uktadanie puzzli 14 48,З % 6 28,6 %
Czytanie ksiqzek 6 2O,7 % 4 19 %
Odbijanie balonem 2 6,9 % 1 4,8 %
Lepienie za pomocq 
ciastoliny 2 6,9 % 1 4,8 %

Spiewanie З Ю,З % 2 9,5 %
Zabawa lalkami З Ю,З % 1 4,8 %
Rysowanie З Ю,З % З 14,З %
Wycieczki rowerowe 2 6,9 % 4 19 %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne
Podczas organizowania aktywnosci zabawowej dziecka, kazdy moze napotkac rôznego rodzaju trudnosci. Pytanie 

numer 22 pozwolilo na ich okreslenie, a wyniki zostaly przedstawione w tabeli 16. Czternastu rodzicôw (28,O %) uwaza, 
iz nie napotyka zadnych trudnosci, by zorganizowac aktywnosc zabawowq. Brak czasu, ktôry jest spowodowany pracq 
wystçpuje u 1O opiekunôw dziecka (2O,O %), rôwniez ten sam procent jest okreslany jako brak odzewu dziecka na 
przedstawiane pomysly zabawy. Z kolei 8badanych respondentôw (16,O %) wskazuje na szybkie nudzenie siç dziecka 
podczas zabawy. Kolejne trudnosci wskazywane przez osoby badane to: brak koncentracji dziecka (5 osôb -  1O,O %), 
ograniczenie przestrzenne (4 osoby -  8,O %) oraz obawa, strach przed odniesieniem porazki (4 osoby -  8,O %).

Tabela 16
Trudnosci napotykane przez rodzicôw podczas organizowania aktywnosci zabawowej

Kategorie
Liczby

udzielonych
odpowiedzi

Procent liczby 
udzielonych 
odpowiedzi

Szybkie nudzenie siç dziecka 8 16,O %
Brak czasu spowodowany pracq 1O 2O,O %
Ograniczenie przestrzenne 4 8,O %
Brak koncentracji dziecka 5 1O,O %
Brak odzewu dziecka na przedstawiane pomysty zabawy 1O 2O,O %
Obawa, strach przed odniesieniem porazki 4 8,O %
Brak trudnosci 14 28,O %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne
Badani respondenci podczas uzupelniania kwestionariusza ankiety, w  pytaniu nr 2З wskazywali na zmiany w 

zachowaniu dziecka bçdqce efektem zabawy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, iz ^ ro d z icô w  (26,O %) uwaza swoje 
dziecko za szczçsliwe dziçki zabawie, 1З rodzicôw (26,O %) sqdzi, ze dziecko dziçki zabawie staje siç bardziej otwarte, 
a 9(18,O %), ze spokojniejsze. Zdaniem 9 opiekunôw (18,O %) dziecko rozwija swoje umiejçtnosci, zas wedlug 8 (16,O 
%) jest bardziej zaangazowane. Osmiubadanych (16,O %) uwaza, ze dziçki aktywnosci zabawowej ich dziecko potrafi siç 
bardziej skupiac. Siedmiu respondentôw (14,O %) twierdzi, ze zabawa wszechstronnie rozwija dziecko, 7 osôb (14,O %) 
uwaza, ze w zabawie cwiczy siç wspôlpracç w grupie. Wedlug 6 osôb (12,O %) dziçki zabawie lepiej przyswaja siç 
wiedzç, kolejne 6 osôb (12,O %) podkresla rozwijanie kreatywnosci. Wsrôd uzyskanych odpowiedzi udzielonych przez 
rodzicôwwskazywano na: rozwôj slownictwa, sklonnosc do dzielenia siç z innymi dziecmi, poszerzenie grona przyjaciôl, 
spontanicznosc,wzrost samodzielnosci wspomaganie rozwoju umyslowego (zob. tabela 17).

Tabela 17
Obserwowane zmiany w zachowaniu dziecka bçdgce efektem zabawy

Kategorie Liczby udzielonych 
odpowiedzi

Procent liczby udzielonych 
odpowiedzi

Szczçsliwe 1З 26,O %
Spokojniejsze 9 18,O %
Zaangazowane 8 16,O %
Otwarte 1З 26,O %
Spontaniczne З 6,O %
Potrafi siç skupiac 8 16,O %
Rozwija umiejçtnosci 9 18,O %
Powiçkszenie grona przyjaciôt 4 8,O %
Wszechstronny rozwôj 7 14,O %
Rozwôj stownictwa 5 1O,O %
Kreatywnosc 6 12,O %
Wzmacnianie umystu 2 4,O %
Lepsze przyswajanie wiedzy 6 12,O %
Umiejçtnosc dzielenia siç z innymi dziecmi 4 8,O %
Cwiczenie wspôtpracy w grupie 7 14,O %
Rozwôj samodzielnosci З 6,O %

Zrôdlo: Opracowanie wlasne
Ostatnie z pytan w kwestionariuszu ankiety (numer 24) polegalo na poznaniu zdania respondentôw na temat 

korzysci, ktôre sq wnoszone do zycia dziecka poprzez zabawç. Nalezalo wybrac jednq z dwôch odpowiedzi („TAK” lub 
„NIE”), a nastçpnie wyjasnic, uzasadnic swôj wybôr. A zatem, 48 (96,O %) badanych wybralo odpowiedz „TAK”, 
uzasadniajqc iz: dziçki zabawie dokonuje siç w  dziecku wszechstronny rozwôj; zabawa wnosi do ich zycia wiele radosci,

122



СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ

szczçscia; daje mozliwosc rozwijania pasji, zainteresowan hobby; jest naukq, wzbogaca slownictwo i uczy zwrotôw 
grzecznosciowych; uczy wspôlpracy z rôwiesnikami i innymi osobami oraz jak rozwiqzywac napotkane problemy; sluzy 
poznawaniu swiata i przygotowania do zycia doroslego i szkolnego; wspomaga prawidlowy rozwôj dziecka; pobudza 
kreatywnosc i umacnia wiçzi emocjonalne oraz przede wszystkim buduje bliskosc, relacje z rodzicami i rodzenstwem. 
Pozostale dwôch respondentôw (4,0 %) nie udzielilo zadnej odpowiedzi.

Wnioski koncowe. Jednym z obszarôw badan wlasnych bylo zdiagnozowanie opinii rodzicôw w zakresie roli zabawy 
w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Posluzono siç pytaniami nr 9 i nr 10 z kwestionariusza ankiety. Z uzyskanych 
odpowiedzi wynika, ze najwiçcej respondentôw, przede wszystkim wskazuje na wszechstronny rozwôj dziecka, 
zdolnosci, a takze doskonalenie sprawnosci motorycznej i zmyslôw. Zaskakujqcym spostrzezeniem jest fakt, iz tylko 
jedna z ankietowanych osôb przypisuje zabawie rolç ksztaltowania osobowosci dziecka. W  odniesieniu do rozwijanych 
umiejçtnosci poprzez zabawç wiçkszosc opiekunôw dzieci uwaza, iz jest to rozwôj wyobrazni, zdolnosci manualnych, a 
takze ruchowych i logicznego myslenia.

Kolejny problem szczegôlowy dotyczyl poznania rodzaju zabawy najczçsciej wybieranej przez dzieci. W  glôwnej 
mierze wystçpujq zabawy ruchowe, pôzniej konstrukcyjne oraz gry i zabawy dydaktyczne.Najczçstszym sposobem na 
spçdzanie wolnego czasu okazuje siç wsrôd przedszkolakôw zabawa zabawkami, nastçpnie wyjscie na zewnqtrz lub 
plac zabaw. Pocieszajqcym aspektem wydaje siç, niewielka liczba dzieci, ktôre grajq w gry komputerowe, w wiçkszosci 
niezbyt dobrze oddzialujqce na umysl i rozwôj dziecka. Ulubiona zabawa dziewczynek polega na nasladowaniu i 
odgrywaniu rôl, czyli tzw. „zabawa w dom”, zas chlopcôw na ukladaniu klockôw lego. Najwiçcej przyjemnosci w  zabawie 
sprawia dziewczynkom mozliwosc nawiqzywania kontaktôw z innymi dziecmi oraz zabawa z rodzicami, a chlopcom ruch
i takze zabawa wraz z opiekunami.

Trzecie pytanie szczegôlowe dotyczylo zmian w zachowaniu dziecka, ktôrq sq efektem zabawy. W  ostatnim pytaniu z 
kwestionariusza ankiety znajdowalo siç pytanie, ktôre mialo zweryfikowac, czy zdaniem rodzicôw zabawa wnosi jakies 
korzysci do zycia ich dziecka. Wszyscy, ktôrzy udzielili odpowiedzi, uwazajq, ze „Tak” i wskazujq miçdzy innymi na: 
wszechstronny rozwôj dokonywany w dziecku, dostarczanie emocji, takich jak  szczçscie i radosc, a takze mozliwosc 
rozwoju pasji. Okreslajqc zmiany w zachowaniu malucha, najczçsciej wskazywano na to, ze dziecko jest bardziej 
szczçsliwe. Rôwniez staje siç otwarte i spokojniejsze.

Kolejny zakres problemu szczegôlowego dotyczyl poznania sposobu zabawy dziecka z rodzicem. Badane osoby 
najczçsciej bawiq siç z dziecmi poprzez wspôlne ukladanie puzzli, klockôw oraz uczenie siç ukladôw tanecznych, 
tanczenie ich, czy tez malowanie, wyjscie na spacer lub granie w gry planszowe. Z badan wynika rôwniez, ze niespelna 
polowa bawi siç ze swoimi pociechami kazdego dnia.

Dzieci w  wieku przedszkolnym czçsto mogq napotykac trudnosci podczas zabawy. Zaobserwowano, ze najwiçcej 
dziewczynek ma problem ze sprzqtaniem po zabawie, pogodzeniem siç z przegranq, jak  i dzieleniem siç zabawkami z 
innymi dziecmi. W  przypadku chlopcôw jest to niepowodzenie i pogodzenie siç z przegranq.

Dorosli podczas organizowania aktywnosci zabawowej mogq napotykac rôznego rodzaju trudnosci -  sq one 
obiektem zainteresowan w ostatnim etapie badan. W içkszosc respondentôw wskazuje na brak czasu, ktôry jest 
spowodowany pracq. Rôwniez podczas przedstawiania propozycji zabawy dziecku, wyraza siç jego brak odzewu na 
pomysly. Szybkie nudzenie siç przedszkolaka jest takze nielatwym wyzwaniem.

Postulaty pedagogiczne. Badania, ktôre zostaty przeprowadzone, pozwolity na wysuniçcie nastçpujqcych 
postulatôw pedagogicznych:

1. Zbyt mala liczba badanych rodzicôw dzieci w wieku przedszkolnym, zdaje sobie sprawç, ze zabawa jest 
nieodlqcznym elementem codziennego schematu dnia dziecka. Aktywnosc zabawowa powinna byc podejmowana przez 
jednostkç, kiedy tylko ona wykazuje takq chçc, poniewaz jest jego naturalnq potrzebq. Jednak pocieszajqce staje siç to, 
iz duzy procent badanych posiada swiadomosc o wszechstronnym rozwoju dokonujqcym siç poprzez aktywnosc 
zabawowq. Warto zglçbiac wiedzç w zakresie zabawy, aby nie narzucac dzieciom sposobu jej przebiegu, kierunku, 
tempa. W  obecnych czasach znajduje siç wiele ksiqzek, poradnikôw, ciekawych propozycji zabaw, ktôre mogq doszkolic 
osoby dorosle w tym zakresie. Takie materialy powinny byc w latwy sposôb dostçpne dla rodzicôw dzieci na przyklad 
udostçpniane w przedszkolach.

2. Aby poszerzyc zakres wiedzy na temat: zabawy, jej roli, znaczenia, przebiegu itd., mogq byc organizowane rôzne 
szkolenia, kursy lub warsztaty. Moglyby one skutkowac zwiçkszeniem siç swiadomosci osôb doroslych na temat, jak 
bardzo istotna jest zabawa w zyciu kazdego malucha. Zmniejszylby siç stopien trudnosci napotykany przez rodzicôw 
podczas organizowania aktywnosci zabawowej, a takze w jaki sposôb mozna przelamac slabosci dziecka, nauczyc go 
odwagi, pokonywania przeszkôd.

3. Istotne staje siç ksztaltowanie w dziecku zainteresowan zabawami zarôwno badawczymi, jak  i teatralnymi. 
Obydwa rodzaje zabaw sklaniajq jednostkç do poznawania rzeczywistosci, zdobywania wiedzy, ksztaltowania 
wrazliwosci, wyrazania emocji itp. Poprzez uczestnictwo i organizacjç wszelkiego rodzaju zajçc z zakresu edukacji 
teatralnej np. tworzenie teatrzykôw, przedstawien okolicznosciowych, a takze wyjsc na krôtkie spektakle (np. teatrzyk 
kukielkowy), moze wzrosnqc zainteresowanie kulturq wsrôd przedszkolakôw. Dziçki temu najmlodsi bçdq mogli nabierac 
odwagi, rozwijac siç pod wzglçdem kulturalnym oraz poczujq swobodç wypowiedzi.

4. Ulubionq zabawkq wiçkszosci dzieci sq przedmioty materialne typu: pluszaki, klocki itd. Jednak niewielkim 
zainteresowaniem cieszq siç te, za pomocq ktôrych mozna uprawiac sporty fizyczne, cwiczyc aktywnosc ruchowq 
(rower, hulajnoga itp.). Chcqc zmienic zaistniale zjawisko i polepszyc koordynacjç ruchowq przedszkolakôw, mozna 
wdrozyc do ich zycia rozrywki powiqzane z ruchem, ktôre opieralyby siç na rywalizacji, wspôlpracy. Przykladem moze 
byc organizacja zawodôw sportowych, konkursy, a takze rozgrywki, w  ktôrych bralyby udzial nie tylko dzieci, ale rôwniez 
ich opiekunowie, rodzice. Za pomocq tego typu dzialan, w  latwy sposôb mozna ukazac jednostkom, ze nie zawsze 
mozna zostac zwyciçzcq, a dobra zabawa nie wiqze siç tylko z wygranq.

Warto podejmowac badania w zakresie aktywnosci zabawowej dziecka, gdyz przedstawione zagadnienie bardzo 
korzystnie wplywa na jego rozwôj.
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DYSLEXIA RISK IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN RYZYKO DYSLEKSJI U DZIECI
W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Kujda D.
Institute of Pedagogy, University of Rzeszow, Poland

The article concerns the risk o f dyslexia among students o f the second grades o f primary school. The research was 
devoted to second-year students from one o f Rzeszôw schools. The first part o f this article explains the term Risk o f 
Dyslexia, the causes, symptoms, and diagnosis o f children and working with them. The own research is described in the 
second part. The aim o f the study was to determine the risk o f dyslexia in second-year primary school students. The 
results show that from the group o f 50 people studied, 70% o f the respondents are in the no-risk group, and 30% are in 
the sphere o f occurrence. Studies have also shown that boys are more likely than girls to be at risk o f dyslexia in all 
development spheres.

Keywords: dyslexia risk, dyslexia, Dyslexia Risk scale.
Artykut dotyczy wystçpowania ryzyka dysleksji wsrôd uczniôw klas drugich szkofy podstawowej. Badania poswiçcone 
byfy uczniom klas drugich jednej z rzeszowskich szkôt. Pierwsza czçsc artykutu dotyczy wyjasnienia terminu Ryzyko 
Dysleksji, przyczyn, objawôw i diagnozy dzieci i pracy z nimi. W  drugiej czçsci zostaty opisane badania wtasne. Celem 
badan byto okreslenie ryzyka dysleksji u uczniôw klas drugich szkoty podstawowej. Wyniki pokazujq ze z badanej 50 
osobowej grupy 70% badanych jes t w grupie braku ryzyka, a 30 % znajduje siç w sferze wystçpowania. Badania 
pokazaty rôwniez ze chtopcy sq bardziej niz dziewczynki narazani na wystçpowanie Ryzyka Dysleksji we wszystkich 
sferach rozwojowych.

Stowa kluczowe: Ryzyko dysleksji, dysleksja, skala Ryzyka Dysleksji.
Wstçp. Zagadnienie dotyczqce ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to bardzo szeroki i ciekawy 

temat ktôry pokazuje z jakimi problemami borykajq siç uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Dla wszystkich dzieci 
rozpoczçcie etapu nauki w szkole podstawowej to niezwykle duze przezycie, zmiana srodowiska, czas zdobywania 
nowej wiedzy. Jest to rôwniez czas, w  ktôrym pojawiajq siç pierwsze trudnosci szkolne, dziecko napotyka przeszkody i 
problemy. Niezwykly jest fakt funkcjonowania rôznych dzieci w  tym samym srodowisku, uczenia siç i odkrywania swiata 
w ten sam sposôb, a jednoczesnie w kazdym wypadku indywidualnie. Glçboka analiza problemu jakim jest ryzyko 
dysleksji pokazuje, ze startujqc z jednego miejsca nie zawsze mozna dojsc tak samo daleko, w  jednakowym czasie.

Kazde dziecko ma swojq wyjqtkowq i niepowtarzalnq osobowosc. Zdarzajq siç takie dzieci, u ktôrych pojawiajq siç 
rôznego rodzaju problemy. Jednym z nich jest wystçpowanie ryzyka dysleksji. Na poczqtkowych etapach nauki dzieci 
osiqgajq rôzny stopien rozwoju, jedne rozwijajq siç szybciej, inne potrzebujq trochç wiçcej czasu na opanowanie 
niektôrych czynnosci. Niektôrzy uczniowie napotykajq na liczne klopoty z opanowaniem podstawowych zadan szkolnych. 
Najwiçkszq trudnosc sprawia im nauka czytania i pisania. Pomimo systematyczniej i ciçzkiej pracy efektôw nie widac, a 
dziecko ma coraz wiçksze braki w nauce i w  coraz wiçkszym stopniu nie opanowuje technik czytania i pisania. Gdy 
rodzic lub nauczyciel zauwazajq tego typu problemy podejmujq odpowiednie kroki, by zdiagnozowac przyczynç klopotôw 
dotykajqcych dziecko. Wazne jest, aby odpowiednio szybko zareagowac i podjqc dzialania wspomagajqce dziecko. 
Najlepszym sposobem na zdiagnozowanie ryzyka dysleksji jest poddanie dziecka badaniu Skalq Ryzyka Dysleksji 
autorstwa Marty Bogdanowicz. Badanie takie daje jasny obraz tego, czy dane dziecko boryka siç z problemem ryzyka 
dysleksji. Dodatkowo w skali wyodrçbnione sq sfery rozwoju, ktôrych ryzyko dysleksji moze dotykac i diagnozuje siç, w 
jakim stopniu dana sfera jest opôzniona.

Pojçcie ryzyka dysleksji, to specyficzne trudnosci w  uczeniu siç. Ryzyko dysleksji - zagrozenie wystqpienia trudnosci 
w czytaniu i pisaniu o specyficznym charakterze” (Bogdanowicz, 2012, s. 50 Zaburzenie to dotyka dzieci rozwijajqce siç 
na odpowiednim poziomie, w  prawidlowy sposôb. Trudnosci nie sq uwarunkowane wadami narzqdôw zmyslôw lub 
brakiem wlasciwej opieki w szkole czy w domu (Krasowicz - Kupis, 2019, s. 214) „Dysleksja to specyficzne trudnosci w 
nauce czytania u dziecka o prawidlowym rozwoju intelektualnym, ktôre mimo wlasnych staran i wlasciwych metod 
dydaktycznych szkoly znacznie odbiega stanem swych umiejçtnosci czytania od poziomu osiqganego w jego wieku i na
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