
„Zabawki interaktywne - czym są i jakie mają zalety?” 

Zabawki interaktywne bawią, uczą i stymulują rozwój. Jakie jeszcze mają 
zalety i czym się kierować, wybierając zabawkę dla dziecka?  

Co to są zabawki interaktywne? 

Zabawki interaktywne dla maluchów to takie, które mają na celu wsparcie rozwoju 
dziecka. Stymulują prawie wszystkie zmysły, takie jak wzrok, słuch, dotyk. Dzięki nim 
dzieci uczą się pierwszych słów, nazw otaczających je przedmiotów, zwierząt, roślin 
i czynności. Utrwalają pamięć i pomagają dziecku opanować procesy przyczynowo-
skutkowe. Najmłodsi uwielbiają je również dlatego, że śpiewają, grają, mówią i 
świecą różnymi kolorami. Na długi czas są w stanie skupić ich uwagę. 

 

Nie wszystkie zabawki są bezpieczne dla dzieci. Na co zwracać uwagę? 

Zabawki interaktywne - zalety 

Nie od dziś wiadomo, że najbardziej efektywna nauka odbywa się przez zabawę. 
Wszystkie badania dowodzą, że dzieci zdecydowanie szybciej przyswajają wiedzę, 
jeśli opanowanie nowych umiejętności odbywa się za pomocą rozrywki. Tę wiedzę 
wykorzystali producenci zabawek i zaproponowali zabawki interaktywne, które uczą i 
bawią. Zabawki interaktywne są jak podręczniki dla dzieci. Potrafią uczyć malucha 
pierwszych słów, kształtów, kolorów, przedmiotów, zwierząt, roślin czy zwrotów 
używanych w rozmowach 
z innymi. Można kupić zabawki, które recytują alfabet lub cyfry. Warto tu zwrócić 
uwagę na rozwój słuchowo-językowy, przekładający się na wspieranie nauki 
mówienia. Maluchy 
o wiele szybciej uczą się słów, które kojarzą z zabawą, a bawiąc się dalej utrwalają je 
i ćwiczą prawidłowe wymawianie. 

Dzięki zabawkom interaktywnym dziecko zaczyna rozumieć również proces 
przyczynowo-skutkowy. Dziecko zaczyna dostrzegać i kojarzyć, że poprzez naciśnięcie 
przycisku zaczyna się on świecić albo wydawać jakiś dźwięk. Dzięki temu po kilku 
próbach i powtórzeniach maluch zaczyna wciskać guzik uruchamiający jakąś 
czynność, by faktycznie wprawić np. pojazd w ruch czy zapalić kolorowe światełka. 

Wymieniając zalety zabawek interaktywnych nie wolno również zapominać o 
doskonałej zabawie - dziecko bawiące się zabawkami interaktywnymi przeżywa 
cudowną przygodę. Zazwyczaj bawi się nią dłużej, niż zwyczajną zabawką, ponieważ 
nie nudzi się tak szybko. 

Zabawki interaktywne - kryteria wyboru 

Ilość, różnorodność, pomysłowość i wszechstronność zabawek interaktywnych 
dostępnych na rynku może przyprawiać o ból głowy. Wybór jest wręcz ogromny, co 
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sprawia, że rodzicom trudniej podjąć decyzję. Jakie przyjąć kryteria wyboru, na co 
zawracać uwagę podczas zakupu? 

 Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo zabawek dla dzieci to najważniejsza sprawa. Powinny być stworzone 
tak, by korzystanie z nich nie stanowiło żadnego zagrożenia. Mają być wykonane z 
bezpiecznych, nieszkodliwych materiałów i nie mogą zawierać zbyt małych 
elementów (ich wielkość powinna być dostosowana do wieku). Dobrze jest zaufać 
znanym i sprawdzonym producentom, którzy mają wieloletnie doświadczenie w 
produkcji zabawek i nie zawodzą swoich konsumentów. 

 

 Funkcjonalność 

Funkcjonalność to druga cecha istotna przy wyborze zabawki. Funkcjonalna zabawka 
to taka, którą dziecko zajmie się dłużej i nie znudzi mu się po kilku dniach. Warto 
pomyśleć np. o zabawkach mających kilka poziomów trudności; w momencie 
osiągnięcia przez dziecko pewnych umiejętności można przejść na wyższy poziom i 
zaproponować mu coś bardziej skomplikowanego. 

 

 Niezbyt głośne i niezbyt krzykliwe 

Zabawka nie powinna być zbyt głośna - najlepiej, by miała możliwość regulacji 
dźwięku. Głośne dźwięki mogą przestraszyć maluszka, dlatego nie są polecane. 
Kolejną sprawą jest jakość wydawanych dźwięków i rodzaj wygrywanych melodii - 
piosenki 
i dźwięki muzyczne zaprogramowane w zabawce muszą być miłe, przyjemne dla 
ucha, nie powinny dziecka straszyć i wywoływać uczucia niepokoju. 

Tak jak w przypadku dźwięków, zabawki nie powinny mieć wielu krzykliwych 
kolorów. Zbyt dużo intensywnych i krzykliwych barw może sprawić, że dziecko będzie 
miało kłopot ze skoncentrowaniem się na jednym elemencie. Dlatego o wiele lepsze 
będą stonowane barwy; przy odcieniach pastelowych i może być nieco intensywnych. 

 

 Dopasowanie do wieku i możliwości 

Każda zabawka, niezależnie od tego, czy jest interaktywna, czy nie, powinna być 
dopasowana do wieku i możliwości dziecka. jeśli zaproponujemy niemowlakowi 
zabawkę dla dwulatka, którą nie będzie w stanie się posługiwać, nie będzie czerpało 
żadnych korzyści. Warto wiedzieć, dla jakiej grupy docelowej jest dedykowana dana 
zabawka. Modele zaprojektowane, by spełniały potrzeby kilkumiesięcznych dzieci, 
pobudzą ich ciekawość i zaangażują do podjęcia aktywności. 


