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Od Autorek 

W obecnych czasach rynek edukacyjny jest bardzo bogaty. Zarówno na-
uczyciele, jak i rodzice mają łatwy dostęp do gier edukacyjnych i pomocy dy-
daktycznych oraz wszelkich innych materiałów potrzebnych do realizacji proce-
su rozwoju dzieci. Kolorowe, starannie wykonane, przyciągające uwagę dziecka 
zabawki są obecne w naszych domach czy placówkach edukacyjnych. Jednak 
czy tylko dzięki takim środkom dydaktycznym nasze dzieci mają szansę na har-
monijny i wszechstronny rozwój? Pracując z przedszkolakami, przekonałyśmy 
się, że podczas zajęć można korzystać z  materiałów pozyskiwanych w  łatwy 
i tani sposób. Nie zawsze trzeba kupić coś nowego, aby móc zorganizować cie-
kawą aktywność dla najmłodszych. Wystarczy pogrzebać w zakamarkach szafy, 
popytać znajomych, którzy właśnie skończyli urządzanie domu albo zastosować 
ideę zero waste i wybrane materiały użyć ponownie, ale do innych celów. 

Drewnianki to zbiór zabaw z  wykorzystaniem drewnianych materiałów 
codziennego użytku. Są to przedmioty przez wielu niedoceniane i uważane za 
zbyteczne w  procesie rozwoju najmłodszych, a  które mogą stać się cennymi 
narzędziami w dłoniach dzieci i nauczycieli. Drewniane patyczki, obręcze od 
karniszy, kołki montażowe czy klamerki (spinacze do bielizny) dają mnóstwo 
możliwości do zabaw! To tani i łatwy w pozyskaniu materiał do pracy z dziećmi 
w przedszkolu, szkole, a także w domu – czyli wszędzie tam, gdzie można i gdzie 
chce się aktywnie i twórczo spędzać czas z dzieckiem. 

Niniejsza publikacja zawiera 100 pomysłów na zabawy z wykorzystaniem 
drewnianych rekwizytów. Zabawy zostały podzielone na dziesięć kategorii – ze 
względu na wykorzystywane przedmioty. W każdej kategorii znajduje się dzie-
sięć gotowych propozycji zabaw wraz z ilustracjami pomocniczymi. Integralną 
część publikacji stanowi zestaw gotowych kart i szablonów (do użycia podczas 
przeprowadzania wybranych propozycji zabaw), który został zamieszczony na 
perforowanych stronach na końcu książki. 

Prezentowane w publikacji  zabawy są proste, ale doskonale rozwijają wyobra- 
źnię i pozwalają w kreatywny sposób spojrzeć na edukację dzieci. Dzięki drew-
nianym rekwizytom zabawy stają się jeszcze bardziej atrakcyjne, a nawet... nie-
zwykłe! Materiały te pomagają w rozwijaniu umiejętności matematycznych, po-
szerzaniu słownictwa, rozwijaniu pamięci, doskonaleniu orientacji przestrzennej 
czy koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale przede wszystkim dają wiele okazji 
do rozwijania wrażliwości dotykowej. Zmysł dotyku jest przecież tak ważny 
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w procesie poznawania świata przez najmłodszych! Dzięki zabawom z użyciem 
rekwizytów stwarzamy dzieciom okazję do tego, aby w kreatywny sposób wy-
korzystywały przedmioty, które mamy pod ręką. Przedmiotami tymi można 
manipulować, a przy tym doskonalić sprawność dłoni, kształtować prawidłowe 
napięcie mięśniowe, rozwijać chwyt pęsetkowy, czyli ćwiczyć wszystko to, co 
niewątpliwie jest bazą do przygotowania przedszkolaka do roli ucznia. 

Dzięki Drewniankom chcemy także zachęcić do spojrzenia na edukację 
przez pryzmat ekologii (wykorzystanie naturalnych materiałów w miejsce pla-
stikowych, a także materiałów recyklingowych). Pragniemy inspirować nauczy-
cieli, terapeutów i rodziców do tego, by w ekologiczne działania włączali rów-
nież dzieci. By pobudzali ich zapał i zachęcali do twórczych działań. By wspólnie 
tworzyli ekologiczny warsztat pracy, który nie tylko będzie oryginalną bazą dy-
daktyczną dorosłych, lecz także dzieci. By zachęcali dzieci do doskonalenia wła-
snych umiejętności i  zdolności oraz rozwijania kreatywności. By kształtowali 
u swoich podopiecznych właściwy stosunek do środowiska i wszystkiego, co nas 
otacza. 

Przygotowując się do pracy z Drewniankami, należy zgromadzić materiały, 
których listę wskazujemy poniżej. Można zatroszczyć się o zdobycie wszystkich 
od razu, ale można także zbierać je sukcesywnie, uzupełniając ich kolekcję w ra-
mach realizacji kolejnych zabaw. Można kupić na przykład gotowe czerwone 
patyczki do lodów albo pomalować te naturalne farbami czy czerwonym pisa-
kiem – zależnie od naszych potrzeb, możliwości, chęci czy budżetu. 

Zachęcamy do wykorzystania prezentowanych w książce propozycji zabaw. 
Część z nich można realizować z całą grupą, część w małych grupkach lub pod-
czas zajęć indywidualnych. Jesteśmy przekonane, że będą się one cieszyć dużym 
uznaniem ze strony najmłodszych, dorosłym natomiast ułatwią i uatrakcyjnią 
codzienną pracę. 


