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Pedagogika zabawy 
 

Pedagogika szkolna zwraca uwagę na rolę zabawy i gier w toku poby-
tu dzieci w szkole, szczególnie podstawowej. Temu okresowi warto po-
święcić najwięcej uwagi, choć zabawa ważna jest już dużo wcześniej; 
dziecko bawi się przecież od pierwszych miesięcy życia i w ten sposób 
nawiązuje kontakt z otoczeniem. Dziś troska instytucji wychowawczych 
w tym zakresie jest szczególnie potrzebna, bo świat życia dorastających 
jest niestety ograniczony. Młodzi najwięcej czasu spędzają w domach, 
przed komputerami – w takich warunkach wzrastają. Brak im często 
styczności z przyrodą czy doświadczeń spoza mediów, z którymi tak 
chętnie się kontaktują. Torpedowani są różnymi ofertami i nie zawsze 
umieją się skoncentrować na zabawie. Natomiast w zabawie oferowanej 
przez szkołę pojawia się zbyt często agresja. Nakłada to poważne zadanie 
na nauczycieli1. 

W pedagogice szkolnej zwraca się uwagę na wychowawczy charakter 
zabawy. Zabawy i wspólne gry mogą bowiem uczyć koncentracji, uwagi, 
zręczności, współpracy. Ten wychowawczy walor jest ważny dla proce-
sów uczenia się. Znawcy mówią tu o samodzielnym, twórczym działaniu. 
W zabawie, jak i w procesie uczenia się, pożądana jest własna aktywność 
dziecka oparta na wewnętrznej motywacji. Stan ten można określić jako 
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„samoczynność”, „samostanowienie”, pewien automatyzm działania2. 
Zakłada się, że jest to warunek konieczny, zasada efektywnego uczenia 
się.  

Nie jest to nowe stanowisko. Znawcy przywołują tu między innymi 
Jana Henryka Pestalozziego (1746–1827), który silnie akcentował rozwi-
janie różnych „własnych sił” dziecka, zarówno psychicznych, jak i fi-
zycznych. Fryderyk Herbart (1776–1841) natomiast łączył kształcenie 
z zasadą rozwijania charakteru, a przecież niektóre gry i zabawy mogą 
charakter budować. Nieodparcie nasuwają się sugestie współczesnych 
psychiatrów dziecięcych. Podkreślają oni, że obecnie wielu młodym brak 
tych sił. Coraz częstszym zjawiskiem jest lęk, wręcz depresja3. Zabawa 
(koncepcja homo ludens), obok myślenia (homo sapiens) i działania (ho-
mo faber), jest trzecim podstawowym rodzajem działalności ludzkiej.  

Istnieje wiele propozycji klasyfikacji gier i zabaw. W niniejszym arty-
kule zostaną zaprezentowane tylko niektóre z nich.  

Wincenty Okoń proponował dydaktyczne gry, które wymagają wy-
siłku myślowego, i zabawy realizowane według wzoru przygotowanego 
przez dorosłych, zawierające zadania rozwijające zdolności poznawcze 
(loteryjki, układanki, rebusy, krzyżówki czy gry stolikowe). Wskazywał 
też na zabawy konstrukcyjne (budowanie, rozbieranie, ponowne składa-
nie, które – doprowadzane systematycznie do końca – przygotowują do 
pracy), ruchowe (w szczególny sposób rozwijające funkcje motoryczne 
wdrażające do przestrzegania reguł) oraz tematyczne, czyli twórcze (po-
legające na graniu ról – np. u młodszych dzieci wcielanie się w rolę za-
wodową lekarza)4.  

Po latach gry dydaktyczne uznano za metodę prowadzenia zajęć, 
uznając ich trzy rodzaje: symulacyjne, sytuacyjne i inscenizacyjne. Te 
ostatnie angażują intelekt, jak i emocje uczniów, realizują scenariusz 
o walorach wychowawczych. Mowa jest tu o dramie i burzy mózgów5. Są 
i inne klasyfikacje; same pojęcia „gry” i „zabawy” w języku polskim uży-
                                                           

2 Ibidem, s. 316. 
3 Ruszyła między innymi 14. edycja Kampanii Forum Przeciw Depresji pod hasłem „Znikają-

ce dzieci. Stop samobójstwom w nastoletniej depresji”. W ramach kampanii przygotowano mię-
dzy innymi szkolenia dla nauczycieli, wykłady ekspertów, dostępne są także poradniki oraz sce-
nariusze lekcji. Patrz: J Karpiński, Młodzi w depresji, „Głos Nauczycielski” 2020, nr 9, s. 13. 

4 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 89, 358. 
5 Pedagogika. Leksykon,  red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000, s. 74–75. 
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wane są raczej zamiennie. W języku niemieckim np. istnieje jedno ogól-
ne pojęcie „Spiel”, które obejmuje zarówno zabawę, jak i grę. Opinie na-
ukowe w pedagogice i podbudowującej ją filozofii podkreślają znaczenie 
tych metod dla integralnego rozwoju człowieka.  
 

Realizacja idei integralnego traktowania człowieka 

 

 Wybitny niemiecki poeta i myśliciel Fryderyk Schiller (1759–1805), 
będąc świadkiem dramatu sobie współczesnych społeczeństw dotknię-
tych skutkami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, marzył o doskonaleniu 
wychowania w skali globalnej – jak można by sformułować, używając 
współczesnej nomenklatury – poprzez równomierne rozwijanie intelek-
tu, ale i wyższych potrzeb duchowych. Ratunek widział szczególnie 
w sztuce, i co ważne – w „szlachetnej zabawie”. Wyraził to w cyklu 27 
listów6, piętnując „zdziczenie” i „gnuśność”. „Wszelka poprawa w rze-
czach politycznych ma mieć swój początek w uszlachetnianiu charakte-
ru” – podkreślał7 i przestrzegał, że „rozrywki należy oczyścić z samowoli, 
frywolności i dzikości”8. Natomiast zabawa wyrażać może piękne wza-
jemne obcowanie, które jednoczy społeczeństwo9. 

W powyższym kontekście wśród pedagogów na czoło wysunąć nale-
żałoby świętego Jana Bosko (1815–1888), włoskiego księdza i wycho-
wawcę. Pracował on najpierw z biednymi i zaniedbanymi chłopcami 
w Turynie, troszczył się równocześnie o ich wykształcenie, warunki 
mieszkaniowe i wyżywienie. Dziś jego system wychowawczy na całym 
świecie, także w Polsce, realizują księża salezjanie. W jego praktyce, w co-
dziennej pracy z chłopcami zabawa grała dużą rolę. Na przykład, w cza-
sie nauk rekolekcyjnych, w przerwach między kazaniami „schodził do 
chłopców, grał z nimi lub siadał na ziemi i opowiadał różne anegdotki, 
oni zaś słuchali z zapartym tchem”10. Jak wspominali jego wychowanko-
wie, ksiądz Bosko był duszą wszystkich imprez i zabaw. Grał z chłopcami 

                                                           
6 F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. J. Kroński, 

J. Prokopiuk, wst. J. Prokopiuk, Warszawa 1972. 
7 List 9, ibidem, s. 71. 
8 List 9, ibidem, s. 75. 
9 List 28, ibidem, s. 168. 
10 A. Auffray, Święty Jan Bosko, przeł. ks. M. Gabryel i in., Warszawa 2001, s. 169. 
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w kręgle, w piłkę, ścigał się, „jednym słowem stawał się dzieckiem wśród 
dzieci”11. Podczas zajęć lekcyjnych, jego zdaniem, nie mogło zabraknąć 
interesujących opowiadań, sztuczek, dowcipów wyzwalających gromki 
śmiech i odprężających napiętą atmosferę12. Wesołości i radości pragnął 
więc wszędzie, także na co dzień w szkole. 

Do takiej postawy nawiązuje współczesna koncepcja pedagogiki 

przeżyć. Obejmuje ona między innymi gry, teatr szkolny, zajęcia w tere-
nie (wędrówki, żeglarstwo, wspinaczki). Wyrasta z autentycznych do-
świadczeń, często jest inspirowana wychowaniem integralnym, kształce-
niem osobowości, samowychowaniem, także stosowana przy odchyle-
niach w procesie wychowawczym. Studiów na temat efektywności jest 
jeszcze mało, góruje jej aspekt praktyczny. Za ojca pedagogiki przeżyć 
uważa się Kurta Hahna (1886–1974), niemieckiego pedagoga reformy13. 

Do przedstawionych poglądów nawiązywał wybitny myśliciel współ-
czesny Johan Huizinga, traktując zabawę jako część kultury14. Akcento-
wał on – w nawiązaniu do psychologicznych rozważań Piageta – nie tyl-
ko intelektualne walory wielu zabaw, ale podkreślał ich rolę odprężającą 
i katartyczną. Stawiał jednak warunek, że aktywność ta powinna przebie-
gać według ustalonych reguł, być ładem, a nie rozpasaniem – co ujął po-
dobnie jak wcześniej Schiller15. Wskazywał na historyczny rozwój wielu 
form zabawowych, takich jak turnieje zagadek, turnieje śpiewacze, dys-
puty (także na poważne tematy) służące szlachetnemu współzawodnic-
twu, szczególnie wśród warstw wyższych i rycerstwa. U ludu potrzeby te 
zaspokajały przyśpiewki czy pieśni przy pracy, także pieśni religijne.  

Dziś niestety, jak już przed laty przestrzegał Huizinga, sport często 
przestaje być kulturotwórczy, a w wielu sztukach przebija „gorączkowa 
żądza oryginalności”16. 
 

 

                                                           
11 Ibidem, s.172. 
12 Ibidem, s.175. 
13 Hasło „Erlebnispädagogik” za: Lexikon Pädagogik, Hrsg. von H.-E. Tenorth, R.Tippelt, We-

inheim, Basel 2012, s. 194–195. 
14 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, 

Warszawa 1985. 
15 Ibidem, s. 24.  
16 Ibidem, s. 283. 



 
 Pedagogika zabawy      

 
 45 

Zabawa w sferze dydaktyki 

 
Kształcenie nie jest napełnianiem beczek,  

ale rozpalaniem płomienia. 
Heraklit17 

 
Przyglądając się publikacjom z zakresu dydaktyki czy szerzej pojętych 

nowości pedagogicznych, napotkać można wiele propozycji z zakresu 
pedagogiki zabawy, których autorami są zarówno praktycy, jak i badacze 
naukowcy.  

Jeden z aktualnych numerów niemieckojęzycznego miesięcznika „Pä-
dagogik” poświęcony jest prawie w całości próbom wykorzystania zabaw 
i gier w toku nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych na różnych szczeblach 
nauczania18. Na łamach wypowiadali się między innymi prof. Jurgen 
Fritz związany z Uniwersytetem w Luneburgu i Technische Hochschule 
w Kolonii oraz dr Jorg Siewert zajmujący się pedagogiką szkolną na 
Uniwersytecie w Siegen19. Gry i zabawy uważane są przez nich (i nie tyl-
ko) za wielką przestrzeń do eksperymentowania, nabywania i próbowa-
nia swoich sił oraz uczenia się przyjaznego współżycia. Dają też nauczy-
cielom możliwość ucieczki od rutyny nauczania. Przywoływani autorzy 
nie ukrywają jednak, że nieprzemyślana zabawa stanowić może element 
ryzyka w czasie zajęć dydaktycznych. Przykładem może być poniższy 
przypadek opisany w przywoływanym artykule. 

Opisano zabawę dydaktyczną pt. „Powódź” przeprowadzoną na lekcji 
geografii w klasie V liczącej 25 uczniów. Miała ona pomóc zrozumieć 
zjawisko powodzi, uzmysłowić zagadnienie budowania tam, śluz i wałów 
przeciwpowodziowych. Jej przebieg może wyglądać następująco: W kla-
sie odsuwa się stoliki i krzesła. Wówczas zaczyna się „akcja”. Uprzednio 
zorganizowany zespół budowniczych tam i wałów na komendę „po-
wódź” broni się przed napierającą inną grupą. Po podanym haśle „od-
pływ” następuje cofanie się wyznaczonych grup uczniów (trzeba obmy-
ślić zabawowe oddanie tych zjawisk bez stosowania przemocy).  

                                                           
17 Za: S. Wanders, Gewaltfrei Lernen, Weinheim, Basel 2013, s. 73. 
18 „Pädagogik” 2018, Nr. 6. 
19 J. Siewert, J. Fritz, Spielen im Unterricht, „Pädagogik” 2018, Nr. 6, s. 6–9. 
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Jak przyznają autorzy, w omawianym przypadku niezbędne były 
przygotowania i liczne próby; trwały one tak długo, aż wszystko zaczęło 
dobrze funkcjonować. Uczniowie znajdowali się w świecie zabawy, a tak-
że mieli okazję do nowych przeżyć, szczególnie ci, którzy nigdy powodzi 
nie widzieli. Czy jednak nauczyciel osiągnął zamierzone cele? Autorzy 
nie podają odpowiedzi na to pytanie, podkreślają tylko konieczność sta-
rannego przygotowania tego typu zajęć. 

Planując takie działania, trzeba rozważyć wspomniane ryzyko. Po-
trzebne jest więc wyważone zakończenie tych lekcji trwających zapewne 
dłużej niż tradycyjne. Praca tego typu wymaga więc z pewnością więk-
szego nakładu czasu i dokładnego przygotowania ze strony nauczyciela.  

Wielu zabaw czy gier dzieci i młodzież mogą się uczyć w godzinach, 
które ma do dyspozycji wychowawca. Doświadczony nauczyciel historii 
i pedagog mediów Marian Spode z Berlina proponuje grę służącą po-
znawaniu poglądów i przekonań młodzieży20. Gra nosi tytuł „Tak i nie”. 
Jest prosta i szybka. Nie trzeba długich przygotowań; potrzebne są kolo-
rowe karty oraz zeszyt do zapisu krótkich odpowiedzi. Dyskutuje się te-
zy, pytania i pojęcia. Naczelna teza może brzmieć na przykład: „Jak 
chcemy żyć?”. Przygotowuje się 42 pytania na tematy dotyczące nauki 
i innych zagadnień ważnych społecznie, na przykład demokracji, migra-
cji, uchodźców, ale też z zakresu spraw bardziej osobistych. Mogą to być 
następujące zagadnienia: „Czy demokracja oznacza dla ciebie też współ-
decydowanie?”, „Czy wierzysz, że stanowisz ważną część społeczności?”, 
„Czy wierzysz w wielką miłość?”, „Czy znasz jakieś przykłady wielkiej 
miłości?”, „Czy możesz sobie wyobrazić, że żyjesz w wielkim państwie?”. 
Uczniowie otrzymują do wyboru karty z napisem „tak” i „nie”. Ich od-
powiedź musi być jednoznaczna. Gra ma wariant jawny lub ukryty. 
W wariancie ukrytym uczniowie kładą na podłogę kartę odwróconą, aby 
nie było widać odpowiedzi. Powoduje to redukcję nacisku grupy. Wy-
brana osoba odkrywa karty i notuje odpowiedzi. Wynik, jaki osiągnęła 
klasa, poddawany jest pod dyskusję. Ustala się, jak sądzi większość, 
a jakie poglądy stanowią mniejszość. Grupy nie powinny być zbyt duże, 
do 30 osób; może bowiem zabraknąć materiałów. Oczywiście nie stawia 
się ocen. Nauczyciel dba o właściwy przebieg, szczególnie o to, aby wszy-

                                                           
20 M. Spode, Spielen für ein weltoffene Deutschland..., „Pädagogik” 2018, Nr. 6, s. 18–19. 
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scy mogli dojść do słowa. Jak twierdzi pomysłodawca, trudno czasem 
godzić się z kontrowersyjnymi poglądami młodzieży, jest to jednak oka-
zja do jej poznania. 

Zabawy i gry, mimo iż kojarzą się raczej z odprężeniem i swobodą, 
mogą więc też mieć poważny i bardzo kształcący charakter. Zwrócił na to 
uwagę profesor Herbert Gudjons zajmujący się naukami o wychowaniu 
na Uniwersytecie w Hamburgu. Już w latach 90. ubiegłego wieku opisał 
grę służącą utrwaleniu wiedzy o znanych postaciach literackich. Nazwał 
ją „Grupy z bajek”, mając na myśli dzieci młodsze; z powodzeniem jed-
nak można tak pracować również z młodzieżą. Na uwagę zasługuje tytuł 
jego publikacji – Ernste Spiele, a więc Zabawy poważne21. 

Celem zabawy „Grupy literackie” jest motywujące i emocjonalne po-
dejście do postaci z aktualnie poznawanych utworów, ale także pogłę-
bione poznanie uczniów w nowych sytuacjach.  

Z każdego tekstu nauczyciel wybiera po kilka postaci (na przykład 
trzy) i ich nazwy zapisuje na kartkach. Uczniowie losują kartki, by wie-
dzieć, z którą postacią będą się identyfikować. Oczywiście przy losowa-
niu należy zwrócić uwagę na zgodność płci postaci literackiej i ucznia. 
Uczestnicy zabawy prowadzą w zespołach rozmowę dotyczącą tekstu, 
próbują rozwikłać nasuwające się pytania, rozwiewać swoje wątpliwości. 
Gra sprawdzić się może także w pracy z uczniami szkół średnich, którym 
można zaproponować na przykład takich bohaterów, jak Tadeusz, Zosia, 
Telimena czy Jacek Soplica, albo Wokulski, Rzecki czy Ochocki. 

Uczniowie mogą prowadzić dialog, ale też próbować zagrać sceny, 
które będą kreatywnym wariantem tekstu. Rozwija to emocjonalny zwią-
zek z lekturą i może pokazać, że zabawa i nauka to nie przeciwieństwa; 
mogą dawać radość, choć powinny wynikać z solidnej znajomości tekstu 
(dopuszczalne są cytowania) i bazować na solidarnej współpracy. 
 

 

 

 

 

                                                           
21 H. Gudjons, Ernste Spiele. Über Möglichkeiten und Grenzen von Interaktionspielen, „Päda-

gogik” 1998, Nr. 1. 
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Zabawy literackie i teatralne 

 
Istnieje bardzo duża różnorodność zabaw literackich22. Kopalnią po-

mysłów jest niedawno wydany podręcznik pedagogiki literatury23. Jego 
autorka Stephanie Jentgens jest germanistką i psychologiem; związana 
jest z Uniwersytetem Kolońskim i Akademią Remscheid. Cenne są jej 
rozważania dotyczące faz rozwoju dziecka, opisy wczesnych zabaw małe-
go dziecka paluszkami w czasie słuchania opowiadania. Na uwagę zasłu-
gują sugestie dotyczące kontaktu z książką z obrazkami, szczególnie gdy 
towarzyszy temu bliskość czytającej osoby. Z konieczności jednak reflek-
sje i przykłady z tego etapu rozwojowego ulegną tu ograniczeniu.  

Warto przypomnieć znane formy pracy przedszkola i dzieci młod-
szych, na przykład „Teatr na stoliku”: Na tle kotary stoi stół, prowadzą-
cy przesuwa na nim figurki. Dzieci siedzą tak, aby to widzieć. Stopniowo 
zaczynają odtwarzać tekst roli danej postaci własnymi słowami. Ciekawą 
formą pracy jest też „Kartonowy teatr”: Nauczyciel przygotowuje duży 
karton, bocznych jego części może użyć jako drzwiczek. W przedniej 
części kartonu wycina okienko, w którym starsze dzieci operują posta-
ciami.  

Do wielu zabaw z młodszymi dziećmi przydaje się kufer. Dzieci bada-
ją, co w nim jest. Chusta, poduszka i świeca z podstawką stanowią znaj-
dujące się w nim rekwizyty potrzebne do wielu zabaw. Przez cały czas 
opowiadania pali się świeca, opowiadający siedzi na poduszce, a na chu-
ście rozkłada przedmioty, które będą ilustrować narrację.  

Wspomniana pedagog literatury jako ulubioną zabawę dzieci przyta-
cza „Historie z talerzem” (die Storry Teller). W grze bierze udział kilko-
ro dzieci (4–10). Potrzebne są jednorazowe talerze; na każdym prowa-
dzący pisze wyraźnie wybrane słowo, po czym go odwraca. Do tej gry 
nadają się słowa, które wywołują wiele skojarzeń z omówionymi już tek-
stami, także baśniami (na przykład: rycerz, żołnierz, matka, wojna, wo-

                                                           
22 J. Szymaniak, Pedagogika literatury. Jak przywrócić radość czytania?, „Zachodniopomorski 

Dwumiesięcznik Oświatowy «Refleksje»” 2020, nr 2, ss. 92–99; eadem, Formy i przykłady pracy 
z wykorzystaniem twórczości literackiej, „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy «Re-
fleksje»” 2020, nr 3, ss. 100–109. 

23 S. Jentgens, Lehrbuch Literaturpädagogik. Eine Einführung in Theorie und Praxis der Litera-
turvermittlung, Weinheim, Basel 2016. 
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da). Niektóre słowa pasują do wielu opowieści, także w formie poetyckiej 
(wędrówka, noc, głód i inne). Każdy z uczestników gry wyciąga jeden 
odwrócony talerz, odczytuje słowo i opowiada. Jeśli opowiadanie stwarza 
dziecku kłopoty, można je uzupełniać wspólnie.  

Dzieci w wieku 10–13 i 13–16 lat to grupa bardzo już zróżnicowana. 
Chłopcy często zrywają wtedy kontakty z książką na rzecz Internetu. 
Jako lektura pojawia się czasem komiks z superbohaterami. W odpowie-
dzi na tę sytuację Jentgens zaleca prezentacje książek w krótkiej formie 
trwające maksymalnie trzy minuty. Po każdej przedstawionej książce 
publiczność lub wybrane spośród uczniów jury wydaje werdykt poprzez 
przyznanie punktów w zakresie wzorowanym na mistrzostwach w jeź-
dzie na łyżwach (1–10). Na końcu robi się wystawkę wszystkich prezen-
towanych książek, można je wziąć do ręki. Metodę tę sprawdzono w pra-
cy akademickiej autorki. Zabawa wymaga jednak odporności psychicznej 
ze strony każdego przedstawiającego, bo prezentacja, mimo włożonego 
wysiłku, otrzymać może tylko jeden punkt. Jednakże specyfiką gry jest 
to, że ktoś musi przegrać. Ważne jest, aby przy wyborze sposobu prezen-
tacji uwzględnić nie tylko tekst, ale i swoje predyspozycje (artystyczne 
czytanie, opracowanie muzyczne, dobór rekwizytów).  

 
Poznajemy się 

 
Najwięcej gier i zabaw proponuje się w zakresie wzajemnego pozna-

wania, na przykład wtedy, gdy uczniowie przechodzą na wyższy stopień 
kształcenia, wchodzą w nowe środowisko i jeszcze się nie znają. Jedną 
z zabaw24 jest „Pogodny Paweł” – jej celem jest poznanie się przez atry-
buty, a więc mocne strony.  

Na początku każdy uczestnik przedstawia się imieniem, ale jednocze-
śnie dodaje charakteryzujący go przymiotnik na pierwszą literę swojego 
imienia, na przykład: super Stefan, pogodny Paweł, jasna Jadwiga, spo-
kojny Sebastian. Atrybut ten w pierwszej rundzie powinien być jedno-
znacznie pozytywny. Potem uczniowie mówią, które imiona zapamiętali 
i pytają noszące je osoby, dlaczego w dany sposób się określiły. W efekcie 
anonimowe postacie stają się rozpoznawalne. 

                                                           
24 Pomysł zabawy: H. Gudjons, op. cit. 
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Komunikacja fair 

 

Na konieczność wczesnego wdrażania dzieci do zachowań prospo-
łecznych zwraca uwagę Sibylle Wanders, autorka licznych publikacji, 
także książkowych, poświęconych szczególnie roli ćwiczeń i zabaw ru-
chowych w komunikacji bez przemocy. Przywoływana powyżej jej pu-
blikacja przedstawia w tym zakresie kopalnię pomysłów25. S. Wanders od 
kilkunastu lat zajmuje się zapobieganiem przemocy, szczególnie wśród 
uczniów szkół podstawowych. Jest dyplomowaną nauczycielką sportu, 
pracuje w Kolonii. Jak zaznacza, nowoczesne badania mózgu pokazują 
w ostatnich latach, że dzieci najlepiej uczą się orientacji w postępowaniu 
– w ruchu, działaniu26. Czysto kognitywne bodźce nie wystarczają, aby 
zmienić zachowanie. Przekonania swoje autorka opiera na doświadcze-
niach z długich lat własnej pracy popartych licznymi przykładami i wy-
wiadami z innymi pedagogami oraz terapeutami. Z przytoczonych opi-
sów wyłania się duża rola spolegliwych dorosłych, którzy nie tylko towa-
rzyszą dzieciom w zabawie i ćwiczeniach, ale rzeczywiście wychowują, 
zakreślają granice, stanowią też gwarancję dla bezpieczeństwa.  

Uczenie dzieci i młodzieży obchodzenia się z innymi ludźmi bez 
przemocy, kładzie nacisk na postawę fair, to znaczy zgodną z zasadami, 
lojalną i uczciwą27. 

W odniesieniu do dzieci młodszych (5–10 lat) ważne są rozmowy 
o tym, jakie ich cechy będą w danej zabawie czy grze przydatne do tego, 
aby się ona udała. Wanders zaznacza też, że poprzez proponowane za-
bawy i gry chciałaby pobudzić dzieci do kreatywności, wymiany myśli 
czy szukania kompromisów. W tym celu jako prowadząca stara się, aby 
na każdych zajęciach dziecko choć raz zaznało uznania czy pochwały, 
poczuło, że dodaje się mu odwagi i w razie potrzeby pociesza. Dlatego 
autorka odwołuje się do różnych cech dzieci, raz do zręczności, innym 
razem, na przykład, do siły28. Bardzo istotne jest, że zajęcia ruchowe 
przeplatane są fazami rozmów. Ważne, aby nauczyciel pamiętał o wła-

                                                           
25 S. Wanders, op. cit. 
26 Ibidem, s. 7. 
27 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983, s. 133. 
28 S. Wanders, op. cit., s. 42. 
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snym przykładzie, o swojej właściwej postawie i respektowaniu innych. 
Dzieci bowiem obserwują i naśladują.  

Zaleca się wspieranie całościowe przez łączenie ćwiczeń ruchowych 
z zadaniami otwartymi i uświadamianiem dzieciom celu każdorazowych 
zajęć, na przykład: zdobycie siły, zręczności, szybkości. Motywuje to ćwi-
czących i eliminuje ewentualny nacisk grupy. Ważną rolę odgrywają 
wspomniane rozmowy o doznaniach i przeżyciach uczestników. „Do-
świadczenia ruchowe, które są wzmacniane słowami, mogą, jak uczy 
badanie mózgu, być lepiej zachowane w pamięci i uwewnętrznione”29. 
Motoryka i język bowiem wzajemnie się wspierają.  

Każdy trening uczenia się bez przemocy może rozpoczynać się weso-
łą, dostosowaną do wieku, rymowanką czy piosenką, aby ośmielić dzieci, 
które słabo wypowiadają się lub ćwiczą. Pozbywają się przez to poczucia 
niepewności.  
 

Gry przedstawiające 

 

Dzieci chętnie imitują zwierzęta i postacie fantastyczne. Są wtedy 
szczególnie kreatywne, czasem wypowiadają własne teksty. W ten sposób 
kształcić można prozodię (właściwy akcent i intonację) i wymowę, a tak-
że dbać o stosowanie właściwych form gramatycznych, szczególnie przez 
dzieci ze środowisk oddalonych od kultury.  

Przydać się może stara zabawa w kotka i myszkę, zwłaszcza dla 
uczniów klas 1–2. Jedno dziecko jest kotem, drugie myszą, mają zawią-
zane oczy. Aby było więcej radości – dzieci wspierające odgrywanego 
kota mogą miauczeć, a myszkę – piszczeć. Przebieg zabawy jest znany, 
ale w myśl wskazań przywoływanej tu autorki, można zabawę poprzedzić 
opowieścią o myszce30. 
 

 

                                                           
29 Ibidem, s. 44. 
30 Ważną pomocą może być: W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990. Mysz symboli-

zować może wiele różnych przymiotów, między innymi rozum i spryt, wdzięczność, ubóstwo 
i pokorę. Jednak kojarzono też mysz ze zniszczeniami i plagami. W bajkach często przechytrza 
ona kota. Woli spokojny, skromny żywot na wsi niż niebezpieczne luksusy w mieście. Ibidem, 
s. 245–246. 
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Uczenie tolerancji, unikanie wykluczenia 

 

Ważną regułą w zabawie jest zmiana partnerów, co uczy otwartości 
i tolerancji. Dzieci bowiem czasem unikają się wzajemnie, świadomie lub 
nieświadomie. Dla niektórych jest to bolesne. Dlatego przy dłużej trwają-
cej pracy staje się jasne, że każdy powinien bawić się z każdym. Jeśli dzie-
ci nauczą się tego w klasach niższych, to przyjmowanie takich postaw 
będą kontynuowały później. Niestety, w coraz większej liczbie szkół pro-
blemem stają się stosunki między chłopcami i dziewczętami, a także wy-
kluczenie niektórych osób. Źródła są tu wielorakie, na przykład kultura, 
trudności rozwojowe czy nacisk grupy.  

 

Walki fair 

 

Zdaniem znawców walki fair stosować można także wśród młodszych 
dzieci (na przykład z klas 1–6), oczywiście bez zadawania bólu, poniża-
nia, obrażania partnera. Wanders przypomina: „Przy moderowaniu gry 
i w fazie refleksji trzeba przypomnieć wartości i cnoty [umiarkowanie – 
przyp. J. S.] oraz surowe reguły, uzgodnić je”31. Współcześnie, jeśli na-
uczyciel o to nie zadba, dzieci angażują się, włączając bardzo brutalne 
zachowania na wzór postępowania zaobserwowanego w przekazach me-
dialnych. W grach tego typu udział wziąć mogą też dziewczęta. Zabawy 
mają rozwijać zaufanie do partnerów, do grupy, aby poczuć się docenio-
nym i bezpiecznym. Raz jeszcze należy podkreślić, że zajęcia te potrzebu-
ją jednak pedagogicznego prowadzenia, jasnych reguł i przy braku po-
stępowania fair – natychmiastowego „rozliczenia”, jeśli przekroczone 
zostały granice. W grach wymagających bliskiego kontaktu dzieci mogą 
wybierać sobie partnera. Jeśli, na przykład, nieśmiała dziewczyna nie 
znajduje partnera, nauczyciel może cicho zapytać, z kim chciałaby ćwi-
czyć albo też sam podejmuje się ćwiczenia z nią. Należy raz jeszcze pod-
kreślić, że wprowadzenie do każdej zabawy rozpoczyna się od rundy 
rozmów z uczniami precyzujących wymagania dotyczące jej przebiegu. 
Potem następuje zabawa. Autorka podaje szereg przykładów typowo 
sportowych, jak judo w opcji dla dzieci (Kinder-Judo) czy zabawy wiążą-

                                                           
31 S. Wanders, op. cit., s. 60. 



 
 Pedagogika zabawy      

 
 53 

ce się z głośnymi okrzykami (Tobespiele), prowadzone szczególnie na 
zewnątrz szkoły. Wymagają one jednak specjalistycznego sportowego 
przygotowania ze strony nauczycieli. Zajęcia kończy się podsumowa-
niem.  

Znakomity pedagog i pisarz Aleksander Kamiński, wielki zwolennik 
zajęć zabawowych, szczególnie harcerskich, mówił w tym kontekście 
o przewodnikach grup, a więc o uczniach starszych, którzy w czasie po-
zalekcyjnym czy w trakcie pobytu w świetlicy promują wśród młodszych 
ulubione zabawy i gry, których sami już się nauczyli32. Podczas rozmów 
wprowadzających w zabawę mogą oni, jak nauczyciel, objaśnić, dlaczego 
nie wolno bić się na twardym, szkolnym podwórku. Wyczuwają, w co 
mogą bawić się ich młodsi koledzy. Nauczyciel zawsze jest obecny i prze-
strzega zasad. Starsi koledzy wspierać więc mogą potrzebujących tego 
młodszych, szczególnie mających problemy z porozumiewaniem się. 
Mogą ich włączać do kręgu przyjaciół.  

W omawianym kontekście rysują się duże szanse dla profilaktyki 

przemocy. Wanders powołuje się też na zasady pedagogiki pozytyw-

nej33. Warto przytoczyć proponowanych przez nią „10 złotych reguł 

ważnych dla zachowań fair”34: 
1. Jestem fair i pomagam innym. 
2. Rozmawiam z tobą bez krzyku.  
3. Nie obrażam cię nigdy, szczególnie dla żartu lub przy innych.  
4. Słucham, kiedy mówisz, chcę ciebie zrozumieć i próbuję akcepto-

wać twoje racje. 
5. W kłótni próbuję rozmówić się z tobą lub uciekamy się do pomo-

cy negocjatora.  
6. „Nie” oznacza „nie chcę tego”, a „stop” oznacza „przestań”. 

                                                           
32 Aleksander Kamiński na temat roli zabaw i gier, szczególnie harcerskich, wypowiadał się 

wielokrotnie, na przykład: A. Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa 
1947; idem, Aktywizacja i uspołecznienie uczniów w szkole, Warszawa 1960. 

33 Ostatnio ukazała się cenna pozycja dotycząca opisywanego zagadnienia: O. A. Burow, 
E. Fritz-Schubert, J. Luga, Einladung zur Positiven Pädagogik, Weinheim, Basel 2017. Założenia 
pedagogiki pozytywnej zostały również zaprezentowane w dwóch częściach artykułu: 
J. Szymaniak, Pedagogika pozytywna cz. I, „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 
«Refleksje»” 2019, nr 3, s. 94–101; eadem, Pedagogika pozytywna cz. II, „Zachodniopomorski 
Dwumiesięcznik Oświatowy «Refleksje»” 2019, nr 4, s. 98–103.  

34 S. Wanders, op. cit., s. 77. 
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7. Nikomu nie zadaję bólu – nie biję, nie kopię, walczę fair. 
8. Z respektem obchodzę się z meblami i sprzętem szkolnym.  
9. Zanim wezmę coś od kogoś, pytam.  
10. Wzywanie pomocy to nie jest donoszenie. Jest to mądre i stanowi 

oznakę siły. 
 

Podsumowanie 

 
Zarysowane w niniejszym artykule niektóre stanowiska przedstawi-

cieli różnych dziedzin nauk humanistycznych, szczególnie pedagogów, 
nie wyczerpują zagadnienia. Stosowanie zabaw nie może przysłonić in-
nych metod; w szkole gry nie powinny więc konkurować z wachlarzem 
metod tradycyjnych. Mogą je jedynie wzbogacić35. Należy zakładać 
kształcącą rolę zabawy, ale dostrzegać też pewne jej granice, bowiem 
i ona wymaga dyscypliny oraz uzupełnień w postaci ćwiczeń. Podkreślał 
to zwłaszcza filozof i pedagog niemiecki Otto Friedrich Bollnow36. Po-
nieważ jednak zapobiegają one rutynie u prowadzących zajęcia, szcze-
gólnie lekcyjne, i mogą odpowiedzieć na wiele potrzeb u dorastających, 
głównie dzieci, warte są przemyślenia, aby ich stosowanie rzeczywiście 
przyniosło pożytek. 
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Abstract 

 

Education Through Play 

 

In the article the autor focuses on the educational nature of fun, not 
only during lessons, but also sports exercises. The autor refers to the 
principles of positive pedagogy and pedagogy of experience. 
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