
PEDAGOGIKA ZABAWY 

PEDAGOGIKA ZABAWY to działania dające grupie możliwość rozwoju w atmosferze 

zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności. Główne inspiracje 

teoretyczne pedagogika zabawy czerpie z psychologii humanistycznej, jak również 
pedagogiki Gestalt. Ideą przewodnią jest wiara w człowieka i jego potencjalne możliwości. 

Dlatego niezbędna jest współpraca wychowawcy i wychowanka. Nauczyciel to osoba 

wewnętrznie zintegrowana, akceptująca siebie i innych, animator rozwoju i działań ucznia. 

Na zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy obowiązują określone zasady: 

• 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 i emocjonalnym 

• unikania rywalizacji - rezygnacja z podziału na zwycięzcę i przegranych; uczenie 

współpracy i współdziałania z innymi 

• różnorodność środków wyrazu - umożliwienia przekazania treści i emocji poprzez 

oddziaływanie na różne zmysły. Podczas zajęć stosuje się wszystkie media, ruch, 

dotyk, gest, taniec, malowanie, lepienie oraz pantomimę 
Wszystkie te zasady wzmacniają relacje w grupie, uczą wyrażania uczuć, budują zaufanie do 

prowadzącego i całej grupy. 

Ogólne cele pedagogiki zabawy: 

- Tworzenie miłej swobodnej atmosfery, wyzwalanie pozytywnych przeżyć; integrowanie 

grupy;  

- Budowanie wzajemnego zaufania;  

- Przekazywanie treści poznawczych;  

- Przełamywanie barier w kontakcie z innymi;  

- Uczenie spontaniczności , współpracy;  

- Ćwiczenie koordynacji, wyobraźni, mowy;  

- Ćwiczenie umiejętności komunikowania się;  
- Budowanie poczucia bezpieczeństwa, dowartościowania;  

- Rozwijanie aktywności twórczej;  

- Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania;  

- Motywowanie do różnorodnego ruchu o określonym kierunku, zwrocie i nasileniu; 

Ponadto: 

- Rozbudzanie ciekawości i radości z uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń;  
- Dążenie do wyrównania poziomu aktywności pomiędzy uczestnikami dominującymi w 

grupie a mniej aktywnymi, pobudzanie aktywności osobowości pasywnych;  

- Ułatwienie wprowadzenia nowych form komunikacji i zachowań;  
- Pomoc dziecku w widzeniu siebie i innych w sposób całościowy;  

- Trening zdolności psychosocjalnych takich jak krytyczne postrzeganie, porozumiewanie się, 
stawianie żądań, podejmowanie decyzji, pomoc innym, współpraca, umiejętność szukania 

pomocy, stawianie oporu, rozwój odpowiedzialności;  

- Zmiana nastawienia do nauki, rozbudzanie tolerancyjności na inne poglądy i wartości;  



- Redukcja lęków zwłaszcza w fazie początkowej;  

- Umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między uczestnikami na różnych 

poziomach osobowości; 

Predagogika zabawy przezentuje szeroki wybór metod, których celem jest ożywienie 

kontaktów między ludźmi. Należą do nich min.: 

- metody rozlużniające 

- metody ułatwiające wprowadzenie określonego tematu poprzez poznawanie uczuć 
- metody określone jako gry dydaktyczne 

- metody wymiany mysli, gry dyskusyjne 

- metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej sygnalizujące indywidualną reakcję i 

odczucia poszczególnych uczestników 

- metody dramowe 

- metody umożliwiające samoocenę


