
 

 

Zabawki edukacyjne dla dzieci 
Dziecko wciąż potrzebuje bodźców, by móc się prawidłowo rozwijać, z kolei rodzic robi 
wszystko, by zapewnić mu odpowiednią stymulację - sensoryczną, umysłową oraz ru-
chową. Jakie zabawki edukacyjne warto kupować dzieciom? Czy wszystkie są 
godne uwagi? Jak wybrać najlepsze zabawki dla malucha? 

Co to są zabawki edukacyjne? 

Jak sama nazwa wskazuje - to zabawki, które uczą. Są dedykowane dzieciom w róż-
nym wieku, zarówno tym najmłodszym, jak i starszym. Jeśli chodzi o maluchy, zabawki 
edukacyjne najczęściej koncentrują się na sensoryce, czyli rozwijaniu zmysłów. Są to 
różnego rodzaju szeleszczące zabawki o zróżnicowanych fakturach i kolorach.  
 
Zabawki edukacyjne dla kilkulatków opierają się głównie na zdobywaniu nowych 
umiejętności i ćwiczeniach spostrzegawczości. Skupiają się na nauce najprostszych 
rzeczy oraz rozwijaniu zdolności logicznego myślenia, prawie akcji-reakcji oraz ćwi-
czeniu małej motoryki. Z kolei dla starszych dzieci tworzy się zabawki, które pozwalają 
na rozwijanie wiedzy – są to różnego rodzaju quizy i układanki logiczne, mające na 
celu doskonalenie umiejętności liczenia, czytania czy pisania. 

Zabawka edukacyjna – jaką wybrać?  

Na co zwrócić uwagę, żeby kupić odpowiednią zabawkę edukacyjną dla dziecka? 
 

• Dopasowanie do wieku – sugestie producenta nie zawsze są dobrą wskazówką. 
Kilkumiesięcznemu dziecku nie przyda się nauka liczenia, za to rozwijanie zmy-
słów i ćwiczenie małej motoryki jak najbardziej.  
 

• Bezpieczeństwo – ważny jest zarówno ciężar zabawki, jak i materiał, z którego 
jest zrobiona. Warto przyjrzeć się drewnianym zabawkom edukacyjnym. Są 
trwałe, bezpieczne, a przede wszystkim - pobudzają wyobraźnię.  

 

• Forma przekazu – zabawki edukacyjne z dźwiękiem i kolorem nie zawsze są 
dobre. Natłok różnych melodii, głośności i jaskrawych, migocących kolorów two-
rzy agresywny przekaz, który może prowadzić do przebodźcowania. Dziecko 
może stać się rozdrażnione, mieć problemy z koncentracją i wyciszeniem.  

 

• Wartość edukacyjna – mądre zabawki edukacyjne oferują coś więcej niż na-
ciskanie guzików. Dziecko powinno mieć możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności, rozwoju logicznego myślenia, ćwiczenia zarówno umysłowego, jak  
i manualnego. Im więcej „wkładu własnego” wymaga zabawka, tym lepiej. 

 
Zabawki, które uczą, są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Nie każda będzie 
gwarantem odpowiedniego rozwoju dziecka, ale jednak nietrudno wybrać takie, które 
będą idealnym połączeniem przyjemnego z pożytecznym.  
 

Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.  

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. 


