Informacje dla rodziców
Nauka i rozwój poprzez zabawę

Arkusz wskazów
rodziców niem ek dla
(od narodzin d owlaków
o 18 miesięcy)

Dlaczego zabawa?
Przez chwilę przyglądaj się swojemu dziecku, zobacz, jak interesująca jest dla niego/niej
twoja twarz, jego/jej paluszki u rąk i nóg, a z czasem wszystko, co znajduje się w zasięgu
jego rąk, np. twoje okulary czy włosy. Nic nie jest bezpieczne, więc uważaj!
Zabawa pomaga dziecku uczyć się i rozwijać na wiele sposobów. Na przykład, oglądając
twoją twarz i słuchając twojego głosu, dziecko uczy się o wyrazach twarzy, dźwiękach
i słowach, oraz jak poinformować ciebie i innych, czego chce, co czuje i o czym myśli.
Poprzez sięganie rączkami i uderzanie, dziecko rozwija mięśnie i zdolności motoryczne, a
poprzez upuszczanie i podnoszenie rzeczy, albo przyciskanie guzików by wytworzyć dźwięki,
dziecko uczy się prostej zależności jeżeli zrobię to, to wydarzy się to. Więc tak, jest powód,
dla którego podnosisz klucze z podłogi po raz 20 i podajesz je dziecku!

Program ramowy Aistear: the Early Childhood Curriculum Framework pokazuje, jak ważna jest zabawa, oraz podaje wiele
pomysłów na to, jak bawić się z dzieckiem. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Aistear, zapraszamy na
www.ncca.ie/earlylearning.

Zabawa z dzieckiem
Jako rodzic, możesz pomóc dziecku uczyć się poprzez
zabawę. Poniżej prezentujemy kilka porad, jak to robić.
1. Codziennie zaplanuj dziecku czas na zabawę.
2. Zapewnij bezpieczne i interesujące zabawki.
Uważaj na rzeczy, którymi dziecko może się
zadławić, bądź rzeczy, które mają ostre krawędzie itp.
3. Gdy twoje dziecko zacznie siadać, raczkować i
w końcu chodzić, zmienią się jego upodobania
jeżeli chodzi o zabawę. Kiedy dziecko jest
małe, jesteś dla niego bardzo ważną zabawką,
więc mów, śpiewaj i ruszaj się z dzieckiem w
ramionach. Później dziecko zacznie interesować
się innymi rzeczami i osobami.
4. Przyłącz się do zabaw dziecka i pokaż, że
się dobrze bawisz. Połóż się z dzieckiem na
podłodze, podnoś go w ramionach, albo na kolanie.
5. Przygotuj przestrzeń do zabawy. Na przykład
połóż na podłodze w kuchni kartonowe pudełko by
przechowywać rzeczy, którymi twoje dziecko lubi
się bawić. Podobne pudełko umieść na podwórzu.
6. Powiedz opiekunce do dziecka lub pracownikom
żłobka, jakie zabawy lubi twój maluch, oraz jakie
rymowanki, książki i zwyczaje mu się podobają.

Poniżej prezentujemy kilka pomysłów z Aistear na to,
jak możesz się bawić z dzieckiem. Wiele z tych rzeczy
możesz robić zarówno w domu jak i na podwórku.
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Używam rąk,
uszu i ciała by
odkrywać świat.

Zachęcaj dziecko do udziału w
czynnościach i mów rymowanki
w czasie zmieniania pieluszki
Małe świnki (dotykając
paluszków u nóg)
Mały pajączek (przesuwając rękę wzdłuż
ciała dziecka)
Mów o tym, co robi dziecko. Shane, naciskasz przycisk, żeby piesek
skakał. Widzę że dobrze się bawisz. Przestań i pozwól dziecku
zareagować gaworzeniem, śmiechem lub utrzymaniem kontaktu
wzrokowego.
Podaj mu grube, materiałowe lub wodoodporne książki do czytania,
odkrywania lub gryzienia. Twoje dziecko może szczególnie
interesować się mocnymi, kontrastowymi kolorami, takimi jak czarny
i biały, czarny i żółty, oraz wzorami.
Czytaj dziecku. Zachęcaj je by dotykało materiałów, dźwigało
‘klapki’ i przewracało strony w książkach. Np. Zastanawiam się,
co tam jest. Zajrzymy może i dowiemy się? Co się stanie, jak
to naciśniemy? Obróćmy razem stronę.
Śpiewaj dziecku. Zachęcaj je, by śpiewało razem z tobą.
Uwielbiam, jak śpiewasz. Zaśpiewamy razem?
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Czołgaj się z dzieckiem
przez tunele z kartonów
, dookoła domu, pod sto
lub za kanapą. Mów Zła
łami i krzesłami
pię cię!
Z czasem pomóż dzieck
u używając zabawek na
kółkach, np. zabawek
zabawkowego wózka
do ciągnięcia,
sklepowego lub wózka
dla lalek.

Kiedy dziecko jest starsze, poszukaj dodatkowych porad dla rodziców na (www.ncca.ie/aisteartoolkit). Pamiętaj,
że oprócz tego, że zabawa pomaga dziecku w rozwoju i nauce, jest również przyjemnością!

