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Rozdział pierwszy: Wprowadzenie do podręcznika 

 

1.1 Co to jest podręcznik dla szkół przyjaznych zabawie?  

Podręcznik dla szkół przyjaznych zabawie został opracowany w ramach europejskiego projektu 
"Dostęp dzieci do zabawy" (CAPS).  CAPS, trzyletni projekt finansowany w ramach programu Erasmus 
Plus (2017-2020) w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach, w Polsce i w Austrii, 
miał na celu wsparcie szkół, aby stały się bardziej przyjazne zabawie. Projekt polegał na transferze 
wiedzy na temat dwóch brytyjskich koncepcji: 

- praca teatralna, podejście do pracy z dziećmi w celu stworzenia i utrzymania przestrzeni, w której 
mogą się bawić, oraz  

- program OPAL z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie (Outdoor Play and Learning) , program 
doskonalenia szkół wspierany przez mentora. 

W ramach projektu opracowano kryteria jakości, aby pomóc szkołom w pracy na rzecz przyjaznego 
dla dzieci znaku jakości dla szkół oraz kursu szkoleniowego dla personelu szkolnego wraz z 
towarzyszącymi materiałami dydaktycznymi, w tym niniejszego podręcznika, informacje tutaj 
odnoszą się głównie do szkół podstawowych, chociaż ich aspekty mogą być przydatne dla 
przedszkoli, przedszkoli i starszych dzieci.  

Głównym celem tego podręcznika jest wspieranie szkół, które chcą przejść przez proces stawania się 
szkołą przyjazną zabawie. Przedstawia każde z kryteriów jakości i oferuje podstawowe informacje, 
dowody naukowe, koncepcyjne i praktyczne narzędzia dla szkół do wykorzystania. Powinien być 
stosowany w połączeniu z dokumentem Kryteria Jakości, który zawiera więcej szczegółów na temat 
wskaźników i sugestie dotyczące dowodów.  

Przewiduje się, że podręcznik "Play-friendly Schools" będzie użytecznym dokumentem 
referencyjnym dla tych, którzy już ułatwiają zabawę w ramach swojej szkoły, ale będzie również 
źródłem inspiracji i praktycznych informacji dla tych, którzy chcą rozpocząć i udoskonalić to, co już 
robią. Jest wiele do uczczenia i uznania w różnorodności i jakości tego, co już zostało osiągnięte w 
zapewnianiu dzieciom w szkołach możliwości zabawy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że obecnie dzieci 
znajdują się pod większą presją, a szkoły są dobrze przygotowane do wykorzystania możliwości 
zapewnienia dzieciom lepszych możliwości zabawy w ich życiu, czyniąc ich czas spędzony w szkole 
szczęśliwszym i bardziej satysfakcjonującym.  

Podręcznik może być również wykorzystywany jako źródło informacji w realizacji kursu dla szkół 
przyjaznych zabawie.  Część 8 zawiera mapowanie treści podręcznika do modułów kursu 
szkoleniowego. Zawiera on informacje odzwierciedlające nowe badania i rozwój oraz szereg 
informacji na temat nowych i bieżących projektów i inicjatyw szkolnych, w tym pracy OPAL. 
Informacje do podręcznika zostały zaczerpnięte z wielu różnych źródeł w ramach sieci "Dostęp dzieci 
do zabawy w Europie" i poza nią; tam, gdzie istnieją możliwe do zidentyfikowania źródła, zostały one 
uznane.  
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 Podręcznik ten zawiera informacje i pomysły dla praktyków z całej Europy i spoza niej. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej www.gratosfera.pl  

1.2 Dlaczego bycie szkołą przyjazną zabawie ma znaczenie? 

Zabawa jest w centrum życia dziecka. Naukowcy zajmujący się zabawą sugerują, że zabawa jest 
domyślnym ustawieniem dzieci, ich sposobem angażowania się w świat. Może się ona przyczynić do 
rozwoju odporności, np. do tego, jak dzieci regulują swoje emocje i radzą sobie w warunkach stresu, 
a także do budowania silnych relacji z rówieśnikami i personelem oraz do otwartości na naukę. Peter 
Blatchford, profesor psychologii i edukacji w University College London Institute of Education, UK, 
studiuje czasy przerw od 1995 roku. Mówi: 

Interakcje i relacje między dziećmi są ważne. Sposób, w jaki utrzymują uwagę na działalność, 
rozwijają przyjaźnie, lojalność i zaufanie oraz radzą sobie z konfliktami, to wszystko są umiejętności, 
których muszą się nauczyć, aby efektywnie uczyć się w klasie i pracować jako członek zespołu. W tym 
celu potrzebują nieustrukturyzowanego czasu na zabawę, a przerwy są okazją do spontanicznych 
zachowań społecznych w zabawie dla dzieci.  

Ponadto, wielkim wkładem zabawy w życie jest jej witalność i przyjemność, jaką przynosi. To coś 
więcej niż tylko luksus, daje nam wszystkim większą satysfakcję z życia. Dzieci, które znajdą czas i 
miejsce na zabawę, są bardziej szczęśliwe, bardziej osiadłe i bardziej zaangażowane w inne aspekty 
życia szkolnego.  Oprócz korzyści z dobrego samopoczucia, jakie uczniowie zyskują dzięki wysokiej 
jakości zabaw w ciągu dnia szkolnego, z punktu widzenia szkoły, wiemy, że tam, gdzie szkoły mają 
odpowiednie warunki do wspierania zabaw, dostrzegają znaczny spadek problemów związanych z 
zachowaniem i zgłaszanymi wypadkami, co pozwala zaoszczędzić czas nauczycieli i pieniądze na ich 
rozwiązywaniu.   

Nasi przyjaciele z OPAL mówią nam, że w Wielkiej Brytanii dzieci spędzają średnio 20% swojego 
czasu (1,4 roku życia szkoły podstawowej lub dzień w tygodniu) w czasie wolnym od lekcji 
(potencjalnie czas na zabawę). Biorąc to pod uwagę, z pewnością warto się zastanowić, w jaki sposób 
ten czas jest wykorzystywany. Ich doświadczenie w pracy ze szkołami i docieraniu do ponad 500.000 
dzieci pokazuje, że w szkołach, które przeszły przez proces OPAL 

- dzieci bardziej lubią się bawić;  

- łatwiej wracają do nauki - nauczyciele zgłaszają do 20 minut dodatkowego czasu nauczania po 
przerwie; 

- jest większe zaangażowanie w naukę; 

- relacje między pracownikami a uczniami są lepsze; 

- jest mniej problemów behawioralnych; 

- dzieci w mniejszym stopniu poszukują pomocy w razie wypadków i incydentów; 

- zmniejsza się liczba wypadków, ponieważ mniej jest bezcelowe bieganie w kółko; 

- dzieci są aktywne fizycznie; 
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- poprawa aktywności fizycznej/literatury; 

- dzieci angażują się w szeroki wachlarz form zabawy, często z dziećmi, z którymi wcześniej się nie 
bawiły; 

- szkoła jest zazwyczaj szczęśliwszym miejscem do przebywania. 

Ogólnie rzecz biorąc, dzieci są szczęśliwe, osiedlone, w dobrym zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz 
otwarte na naukę. Innymi słowy, poświęcanie czasu i miejsca na zabawę w dzień szkolny raczej 
pomaga niż utrudnia edukację dzieci. 

Oprócz tego, że jest to dobra rzecz do zrobienia, aby wspierać ogólne szczęście i dobre samopoczucie 
dzieci i szkoły, dobre możliwości zabawy są również czymś, co należy brać poważnie z punktu 
widzenia praw dziecka. Artykuł 31 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (UNCRC) 
mówi, że dzieci i młodzież mają prawo do odpoczynku i wypoczynku, do zabawy i rekreacji oraz do 
swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym. W 2013 r. Komitet Praw Dziecka ONZ 
opublikował Komentarz ogólny nr 17 do art. 31, oficjalne oświadczenie skierowane do rządów 
krajowych, w którym omówiono znaczenie tego artykułu, podkreślono jego znaczenie i 
przedstawiono wytyczne dotyczące odpowiedzialności rządów w jego wdrażaniu. Komentarz ogólny 
stwierdza, że prawa wynikające z art. 31 to 

Podstawowe znaczenie dla jakości dzieciństwa, uprawnienia dzieci do optymalnego rozwoju, 
promowania odporności i realizacji innych praw ... Zabawa i rekreacja są niezbędne dla zdrowia i 
dobrego samopoczucia dzieci oraz wspierają rozwój kreatywności, wyobraźni, pewności siebie, 
skuteczności własnej oraz siły i umiejętności fizycznych, społecznych, poznawczych i emocjonalnych. 
Przyczyniają się one do wszystkich aspektów uczenia się. Są one formą uczestnictwa w życiu 
codziennym i mają dla dziecka wartość wewnętrzną, wyłącznie pod względem przyjemności i 
przyjemności, na które pozwalają sobie pozwolić. 

Przedstawiając odpowiedzialność rządów za uznanie, poszanowanie i promowanie praw 
wynikających z art. 31, w Komentarzu ogólnym stwierdza się wyraźnie, że szkoły mają do odegrania 
ważną rolę, w tym poprzez zapewnienie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych, które dają 
możliwość zabawy dla wszystkich form i dla wszystkich dzieci, oraz że struktura dnia szkolnego 
powinna zapewniać wystarczającą ilość czasu i przestrzeni do zabawy.     

 

1.3 Etos pracy  

W Wielkiej Brytanii istnieje zawód Playwork, który obejmuje tworzenie i utrzymywanie miejsc do 
zabawy dla dzieci. Praca teatralna jest również wsparciem udzielanym przez dorosłych w dyskretny 
sposób w celu wspierania zabawy dzieci. Playworkerzy pomagają dziecku w razie potrzeby, ale 
starają się być jak najmniej rzucającymi się w oczy, aby umożliwić dzieciom samodzielne kierowanie 
ich zabawą. Wykwalifikowany dramaturg jest w stanie wzbogacić doświadczenie dziecka w zakresie 
zabawy, zarówno pod względem projektu i zasobów środowiska fizycznego, jak i postaw i kultury w 
otoczeniu. 
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Sztuka ma swoje początki w Europie, kiedy podczas i po II wojnie światowej obserwowano dzieci 
bawiące się w gruzach zbombardowanych terenów wspinających się po gruzach i budujących 
zagłębienia oraz bawiące się rzeczami ze znalezionych materiałów. Lady Allen of Hurtwood była pod 
wpływem duńskiego architekta krajobrazu, C. Th. Sorenson, który rozpoznał, że dzieci lubią bawić się 
luźnymi częściami, takimi jak kije, kamienie, pudła, liny i inne materiały, bardziej niż tradycyjne place 
zabaw, które wcześniej zbudował. W 1943 roku zbudował nowy plac zabaw w Emdrup w Danii, który 
nazwał "placem zabaw dla śmieci", miejscem, gdzie dzieci mogły tworzyć i budować, na co tylko 
pozwalała im wyobraźnia. Lady Allen przeniosła tę koncepcję placu zabaw do Anglii i zmieniła nazwę 
na plac zabaw przygodowych. Obsadzali je dorośli, których rolą było pozyskiwanie materiałów 
źródłowych i ogólne wspieranie, ale nie kierowanie tym, co robią dzieci. Mimo, że dorośli pracowali 
wcześniej przy wspieraniu zabawy dla dzieci, ruch na placu zabaw przygodowych w Wielkiej Brytanii 
jest postrzegany jako podstawa dzisiejszego etosu pracy nad sztuką. 

W Wielkiej Brytanii istnieje obecnie wiele scenerii, w których odbywają się przedstawienia teatralne, 
w tym wakacyjne place zabaw, place zabaw przygodowych, szpitalne sale zabaw, szkolne kluby i 
projekty z zakresu sztuk teatralnych, w których dramatopisarze pracują w parkach i w autobusach z 
napędem na kółkach. To, co jest wspólne dla tych bardzo różnych scenerii, to silne odniesienie do 
brytyjskiego etosu sztuk teatralnych, który zawarty jest w ośmiu przewodnich wypowiedziach 
zwanych Zasadami sztuk teatralnych.  

Zasady te ustanawiają ramy zawodowe i etyczne dla pracy teatralnej i zostały przedstawione poniżej. 
Szkoły, które dążą do tego, aby były przyjazne dla sztuki, odniosłyby korzyści ze zrozumienia etosu 
pracy teatralnej; Zasady pracy teatralnej wpłynęły na treść kryteriów jakości szkół przyjaznych dla 
sztuki, Przewodnika Trenera i niniejszego podręcznika. 

 

  

1.3.1 Zasady zabawy 

 
Zasady sztuk teatralnych (łącznie 8) stanowią ramy etyczne dla sektora sztuk teatralnych. Zostały one 
napisane przez grupę kontrolną złożoną z doświadczonych praktyków, trenerów i edukatorów w 
2005 r., po szerokich konsultacjach z sektorem sztuk teatralnych. Mają oni duży wpływ na sektor, 
ponieważ określają nie tylko to, co sektor rozumie pod pojęciem zabawy, ale również kluczowe 
cechy personelu odpowiedzialnego za tworzenie warunków, w których dzieci mogą się bawić. Zasady 
pracy w sztuce stanowią podstawę dla kursów kwalifikacyjnych i szkoleniowych i są mocno obecne w 
kluczowych dokumentach. Zasady te określają potrzebę, aby profesjonaliści zajmujący się zabawami 
opowiadali się za zabawą w obliczu innych programów dla dorosłych i rozwijali umiejętności refleksji, 
aby zapewnić dzieciom i młodzieży podczas pracy z dziećmi i młodzieżą odpowiednie zezwolenia i 
wsparcie umożliwiające dzieciom swobodę zabawy. W istocie, zasady określają to, co jest wyjątkowe 
i co należy pielęgnować podczas pracy na rzecz wspierania zabawy dzieci. 

1. Wszystkie dzieci i młodzież muszą się bawić. Impuls do zabawy jest wrodzony. Zabawa jest 
biologiczną, psychologiczną i społeczną koniecznością i jest podstawą zdrowego rozwoju i dobrego 
samopoczucia jednostek i społeczności.  
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2. Gra jest procesem, który jest swobodnie wybierany, kierowany osobiście i wewnętrznie 
motywowany. Oznacza to, że dzieci i młodzież określają i kontrolują treść i intencje swojej zabawy, 
kierując się własnymi instynktami, pomysłami i zainteresowaniami, na swój własny sposób z 
własnych powodów. 

3. Podstawowym celem i istotą pracy teatralnej jest wspieranie i ułatwianie procesu gry, co 
powinno stanowić podstawę rozwoju polityki, strategii, szkolenia i edukacji w zakresie gry.  

4. Dla dramaturgów proces gry ma pierwszeństwo, a dramatopisarze odgrywają rolę 
orędowników zabawy w kontaktach z programami dla dorosłych.  

5. Rola dramaturga polega na wspieraniu wszystkich dzieci i młodzieży w tworzeniu przestrzeni, 
w której mogą się bawić.  

6. Reakcja dramatopisarza na zabawę dzieci i młodzieży opiera się na solidnej, aktualnej wiedzy 
na temat procesu gry i praktyki refleksyjnej. 

7. Playworkerzy rozpoznają swój własny wpływ na przestrzeń zabaw, a także wpływ zabawy 
dzieci i młodzieży na dramaturgów.  

8. Playworkerzy wybierają styl interwencji, który umożliwia dzieciom i młodzieży poszerzenie 
zakresu ich zabawy. Wszystkie interwencje z udziałem dramaturgów muszą równoważyć ryzyko z 
korzyściami rozwojowymi i dobrobytem dzieci. 

 

 

 

1.4 Przegląd treści zawartych w podręczniku 

 

Rozdział 2, Graj w szkołach 

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące polityki i praktyki w zakresie zabaw i szkół w każdym 
z naszych krajów partnerskich, które naszym zdaniem będą przydatne dla tych, którzy rozważają 
stworzenie szkoły przyjaznej zabawie. Zawiera on również krótki przegląd organizacji 
międzynarodowych działających na rzecz wspierania zabawy w szkołach. 

Rozdział 3, Kryterium jakości 1: szkoła posiada strukturę zarządzania, która wspiera zabawę dzieci.  

W tym rozdziale podkreślono, dlaczego ważne jest, by osoby na stanowiskach kierowniczych mogły 
wspierać zarówno strategiczne, jak i operacyjne aspekty stawania się i pozostawania szkołą przyjazną 
zabawie. Uwzględnia się w nim również znaczenie wprowadzenia do tego procesu podejścia 
obejmującego całą szkołę. 

Rozdział 4, Kryterium jakości 2: Szkoła posiada pisemne oświadczenie o tym, w jaki sposób wspiera 
zabawę. 
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W niniejszym rozdziale omówiono szczegółowo proces sporządzania pisemnego oświadczenia, że 
szkoła przyjazna zabawie musi się rozwijać i co powinno się w niej znaleźć. Następnie przedstawia 
pewne teorie dotyczące zabawy dzieci, a także zwraca uwagę na znaczenie dostępu do czasu i 
miejsca na zabawę oraz na temat ryzyka w zabawie. 

Rozdział 5: Kryterium jakości 3: Dzieci mają wystarczająco dużo czasu na zabawę. 

Niniejszy rozdział rozpoczyna się od przyjrzenia się temu, co ma do powiedzenia komentarz 
generalny UNCRC do artykułu 31 o tym, że szkoły mają wystarczająco dużo czasu na zabawę w dzień 
szkolny. Omówiono w nim znaczenie dłuższego czasu przeznaczonego na zabawę oraz znaczenie 
uhonorowania czasu przeznaczonego na zabawę, zanim przyjrzymy się pedagogiom i wartości 
uznawania momentów zabawy w ciągu całego dnia szkolnego. 

Rozdział 6: Kryterium jakości 4: Dzieci mają wystarczająco dużo miejsca na zabawę.  

Niniejszy rozdział przedstawia niektóre teorie przestrzeni, które leżą u podstaw podejścia do 
przestrzeni audytorskich dla zabawy i sposobów dokumentowania funkcjonowania przestrzeni. 
Przedstawia ideę, że przestrzeń jest produkowana, a nie tylko neutralnym pojemnikiem. Następnie 
wprowadza ideę afordancji i teorię luźnych części. Oferowane są dwa podejścia do audytu i 
mapowania przestrzeni, które będą pomocne przy tworzeniu dowodów na to, w jaki sposób szkoła 
spełnia kryteria jakości. Zamyka się pomysłami na to, co już wiemy o projektowaniu bogatego 
środowiska zabaw. 

Rozdział 7: Kryterium jakości 5: Kultura szkoły wspiera zabawę dzieci.  

W tym rozdziale powraca się do znaczenia podejścia ogólnokształcącego i ogólnego poczucia 
humoru. Następnie omówiono bardziej szczegółowo podejście do pracy z dziećmi w czasie zabawy, 
w szczególności pomysły na interwencję i fałszerstwa oraz napięcia, jakie te koncepcje mogą 
stworzyć. 

Rozdział 8: Przydatne zasoby 

Niniejszy rozdział zawiera listę zasobów znalezionych w podręczniku, jak również wyczerpującą listę 
wykorzystanych odniesień. 

Chociaż możliwe jest wykorzystanie tego podręcznika jako samodzielnego źródła umożliwiającego 
szkołom zapisanie się do znaku Play-friendly Schools Label, nie ma substytutu profesjonalnego 
szkolenia uczestniczącego dla pracowników zaangażowanych we wspieranie zabawy w szkołach - 
więcej informacji na temat szkoleń w danym kraju można znaleźć na naszej stronie internetowej. 
Ponadto, każde środowisko szkolne jest inne, a możliwości i problemy są specyficzne dla jego miejsca 
i ludzi. Działania, zasoby, polityka i wytyczne muszą być umieszczone w kontekście ogólnej wizji i 
praktyki danej szkoły. Wykorzystaj i dostosuj to, co jest tu użyteczne, i śledź drogowskazy do dalszych 
źródeł informacji, ale rób to po swojemu... 
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Rozdział 2: Zabawa w szkołach 

Ten rozdział zawiera informacje na temat zabaw i szkół w każdym z naszych krajów 
partnerskich, które naszym zdaniem będą przydatne dla tych, którzy rozważają 
przekształcenie się w szkołę przyjazną zabawie. Na poziomie międzynarodowym rośnie 
zainteresowanie rolą odgrywaną w szkołach, a także rolą szkoły na świeżym powietrzu. 
Podano tu dwa przykłady: 

- International School Grounds Alliance (ISGA) jest globalną siecią organizacji i 
profesjonalistów pracujących nad wzbogaceniem nauki i zabawy dzieci poprzez poprawę 
sposobu projektowania i wykorzystywania terenów szkolnych.  

- Global Outdoor Classroom Day: globalna kampania dla uczczenia i zainspirowania do 
nauki i zabawy na świeżym powietrzu. W tym dniu tysiące szkół na całym świecie biorą 
lekcje na świeżym powietrzu i traktują priorytetowo czas na zabawę. W 2018 roku wzięło 
w nim udział ponad 3,5 miliona dzieci z ponad 100 krajów.   

2.1 Austria 

Gra pasuje do austriackiego dnia szkolnego. Na przykład w szkołach podstawowych jest 
to stała część programu nauczania. Szczególnie w szkołach całodniowych istnieje 
potrzeba organizowania czasu wolnego. Dotyczy to głównie szkół podstawowych, ale ma 
również zastosowanie w szkołach średnich I stopnia. 

W programie nauczania w szkołach podstawowych nauka w zabawie jest pierwszą z 
zalecanych form nauki. Zabawa jest zatem ważnym elementem łączącym procesy 
edukacyjne w procesie przechodzenia do systemu szkolnego. Opierając się na bardziej 
zorientowanych na zabawę formach uczenia się stosowanych w przedszkolu, dzieci są 
kierowane do świadomego, niezależnego, zorientowanego na cele uczenia się. W 
planowaniu lekcji, już w fazie planowania rocznego należy zapewnić odpowiednie ramy 
czasowe dla bezpłatnej nauki i zabawy. 

W kontekście edukacyjnym wielu szkół istnieje możliwość promowania 
samostanowienia i swobodnej zabawy. W sektorze prywatnym warunki ramowe i 
ukierunkowanie na szkołę mogą zostać określone przez poszczególne instytucje samych 
szkół, o ile realizacja celów edukacyjnych na poszczególnych poziomach nauczania jest 
ogólnie zapewniona. Jeśli chodzi o autonomię szkoły, administratorzy szkół w sektorze 
publicznym mają również możliwość stworzenia dobrych warunków ramowych do 
zabawy. 

Główne pytania dotyczące zabawy w codziennym życiu szkolnym można sformułować w 
następujący sposób:  

Co sprawia, że dorośli mają takie trudności z umożliwieniem dzieciom dowolnie 
wybranej zabawy? Czy zapomnieliśmy o swoim dzieciństwie, radości z zabawy? Oba są 
ze sobą połączone: Jak dzieci przygotowują się do życia? 

Pedagog Rebeca Wild mówi:  
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Jeśli spojrzymy na dzieci z ich szybkością, potrzebą relacji, potrzebą czasu, czasu 
wolnego, czasu zrytualizowanego, zmysłowości, prostych, natychmiastowych 
doświadczeń - wtedy staje się dla nas jasne, że stworzyliśmy świat, który jest lepszy dla 
dużych niż dla małych. 

 

Wspólnym argumentem ambitnych rodziców jest założenie, że "dzieci bawiłyby się za dużo". 
Wprawdzie są kreatywni, szczęśliwi, mają inicjatywę i wielkie umiejętności społeczne, ale w pewnym 
momencie muszą przestać się bawić. W końcu muszą nauczyć się siedzieć nieruchomo, słuchać i 
robić to, czym nie są zainteresowani. Jak inaczej mają znaleźć miejsce w społeczeństwie?  

 

Fred Donaldson, intensywnie zaangażowany w 'Original Play', opisuje swoją drogę w następujący 
sposób:  

Po chwili zrezygnowałem z gry, by poważnie i produktywnie poświęcić się pracy naukowej. W wielu 
latach szkolnych nauczyłem się postrzegać świat z bardzo specyficznej perspektywy i pojmować go 
mentalnie. I nie zdając sobie z tego sprawy, straciłem kontakt z moim poczuciem zachwytu i 
przynależności do świata. Moje życie jest nieustannie wzbogacane przez dzieci i zwierzęta, które 
odzwierciedlają mi, że pozytywne cechy dzieciństwa są fundamentalne dla życia. Naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie, aby te cechy były w pełni rozwinięte.   

Donaldson jest coraz bardziej przekonany, że oryginał, dzikość jest obecna w zabawie dla dzieci. Jeśli 
mamy przetrwać i czuć się jak u siebie w świecie, w którym naprawdę warto żyć, musimy ponownie 
przywłaszczyć sobie naturalne poczucie przynależności, niewinności i otwartości. W ten sposób 
przekazuje on zarówno wizję, jak i instrukcje działania na rzecz życia w bezpieczeństwie, 
przynależności i współczucia. Składniki, które umożliwiają ludziom życie w pokoju. 

Neurobiolog Gerhard Hüther zauważa, że w świecie, który jest nadmiernie regulowany przez 
rodziców i opiekunów, cechy charakterystyczne związane z ludźmi sukcesu mogą zostać zapomniane. 
Cechy te, które powinny być wyrazem dojrzałości pod koniec wychowania rodziców, obejmują 
autonomię, samostanowienie, odpowiedzialność za siebie, opanowanie ryzyka, wyobraźnię i 
kreatywność, twórcze myślenie oraz spontaniczny związek z ludźmi i ich bytem w świecie. Niezwykłe 
jest to, że dzieci szukają właśnie tych cech i zdolności. Masz instynkt do właściwej rzeczy, intuicję do 
właściwego jedzenia. Powinniśmy uważnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób doceniamy te 
cechy, a jednocześnie coraz bardziej blokujemy zdolność dzieci do samodzielnego ich rozwoju: 
natura, która sama ożywa, swobodna zabawa na pustyni, nieplanowany, niekontrolowany czas. 

Duński terapeuta rodzinny Jesper Juul podkreśla, że nasze postrzeganie jakości życia i jakości naszych 
relacji z innymi ludźmi zależy od tego, czy weźmiemy na siebie aktywną osobistą odpowiedzialność, 
czy też pozwolimy się całkowicie kierować oczekiwaniami innych ludzi lub oczekiwaniami 
społecznymi i kulturowymi.  

Z definicji potrzeby i oczekiwania innych ludzi stanowią zagrożenie dla naszej osobistej 
odpowiedzialności. Rozwój osobistej odpowiedzialności jest owocną alternatywą dla ucisku i 
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upokorzenia. Reprezentuje ona istotną jakość w relacjach i jest gwarantem odpowiedzialnych 
społeczności. 

Zabawa i związany z nią rozwój indywidualnej odpowiedzialności jest również czynnikiem ochronnym 
w zapobieganiu mobbingowi w szkołach. Wczesna interwencja jest ważna dla zapobiegania 
mobbingowi, jak określa austriacka ekspert ds. mobbingu Christa Kolodej. 

 

2.2 Republika Czeska 

2.2.1 Kontekst:  

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, reprezentowany przez Wydział Kultury Fizycznej, uczestniczył 
w trzyletnim międzynarodowym programie CAPS od września 2017 roku. CAPS jest kontynuacją 
projektu europejskiego (Erasmus+) "Wolontariusze w grze - ścieżki zatrudnienia (VIPER)" na lata 
2013-2015, w którym Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu był partnerem.  
- Ponieważ idea sztuk teatralnych nie jest dobrze znana w Republice Czeskiej, postanowiliśmy 
współpracować z ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Ołomuniec jako szkoła pilotażowa, aby służyć jako dobry 
przykład dobrych praktyk. Ideą jest to, że Wydział Kultury Fizycznej UPOL zapewniłby teoretyczne 
podstawy i informacje na temat możliwości szkoleniowych;  
- Przykładem dobrych praktyk byłaby czeska szkoła pilotażowa ZŠ i MŠ Svatoplukova 11 w Ołomuńcu. 
 

2.2.2.2 Szczególne zastosowanie w Republice Czeskiej: 

 

- Nie ma barier prawnych dla wdrażania programu CAPS w czeskich szkołach podstawowych. 
- Stosowanie programu skierowane jest głównie do klubów pozaszkolnych, do których 
regularnie uczęszcza około 80% dzieci (prawdopodobnie specyfika czeskiego systemu 
edukacji). Kluby pozaszkolne są obowiązkową częścią każdej szkoły podstawowej, do której 
uczęszcza ten sam dyrektor. Ponadto istnieje możliwość współdzielenia z przedszkolami 
zaadaptowanej przestrzeni do bezpłatnej zabawy dla dzieci. W Republice Czeskiej 
powszechne jest łączenie przedszkoli ze szkołami podstawowymi. 
 
 Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Republice Czeskiej, istnieje potrzeba 
dostosowania nie tylko przestrzeni zewnętrznej, ale również wewnętrznej do swobodnej 
zabawy dla dzieci (patrz również punkt 4.4 dotyczący dostępu do przestrzeni zewnętrznej we 
wszystkich warunkach pogodowych).  
 
 Szkoła musi dokonać zmian w szkolnym programie nauczania i w programie nauczania w 
klubach pozaszkolnych. Zmiany te leżą w gestii poszczególnych szkół i dyrektorów szkół. 
 
- Wszyscy pracownicy szkoły muszą znać koncepcję swobodnie wybranej zabawy i wiedzieć, 
jak ją wspierać. Rodzice również powinni być wykształceni. Przed rozpoczęciem procesu 
stawania się szkołą przyjazną zabawie, co najmniej połowa personelu szkoły powinna zostać 
przeszkolona. Długoterminowa praca z nauczycielami i rodzicami jest konieczna dla 
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utrzymania trwałości projektu. Poszukaj możliwości oferowanych przez Wydział Kultury 
Fizycznej UPOL. 

- Szkoły potrzebują porady w zakresie poszukiwania odpowiednich źródeł luźnych części - poszukaj 
możliwości oferowanych przez www.zssvatoplukova.cz.  
 
2.2.3 Zasoby badawcze 

W tym miejscu oferowane są materiały do nauki języka czeskiego. Inne materiały (głównie z 
języka angielskiego) można znaleźć w rozdziale 8. 

Klimešová, I., Hoffmannová, J., Šebek, L., & Wittmannová, J. (2019). Perspektiva svobodně zvolené 
hry dítěte ve školním prostředí. Recenzovaná kolektivní monografie (Ed. M. Švamberk Šauerová) 
Prožitek a zkušenost – edukační fenomén i pro 21. století. Praha, Česká republika: VŠTVS Palestra. 

Klimešová, I., & Wittmannová, J. (2016). Play-Way: Podpora dětské hry. Sborník abstraktů z 3. 
mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 2016“. 18, 
Praha, Česká republika: VŠTVS Palestra. 

Wittmannová, J., & Klimešová, I. (2016). Play-Way: Nechte mě si hrát! Sborník abstraktů z 3. 
mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 2016“. 37, 
Praha, Česká republika: VŠTVS Palestra. 

Wittmannová, J., & Klimešová, I. (2016). Playway: Nechte mě si hrát. In M. Švamberk Šauerová (Ed.) 
Benefity sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (pp. 287–289). Praha, Česká 
republika: VŠTVS Palestra. ISBN 978-80-87723-30-2 (print, ISBN 978-80-87723-31-9 (online) 

Wittmannová, J., Klimešová, I., Xaverová, Z. (2015). Playway. Přístup k porozumění a podpoře dětské 
hry. Sešit účastníka. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-4012-4. 

Wittmannová, J., Klimešová, I., Xaverová, Z. (2015). Playway. Přístup k porozumění a podpoře dětské 
hry. Sešit lektora. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-4012-5. 

 
 

2.3  Węgry 
Na Węgrzech nie ma strategii "play", która istniałaby na szczeblu państwowym/rządowym. Edukacja 
publiczna jest regulowana przez ustawę CXC z 2011 r. o narodowej edukacji publicznej, a Narodowy 
Program Podstawowy zawiera wytyczne, których powinny przestrzegać szkoły. Program nauczania 
wspomina o grze kilka razy, ale bardziej w kontekście jej celów rozwojowych, a nie radości z zabawy. 
Darmowa zabawa/praca zespołowa nie jest w ogóle wymieniona. 

Wolna zabawa w wielu przypadkach jest bardzo mocno podkreślana w przedszkolach, ale w 
większości szkół zabawa jest tylko zajęciem na poziomie szkoły średniej, zabawne zajęcia są 
zazwyczaj wykonywane przez nauczyciela w celu rozwojowym. Ze względu na to podejście 
pedagogika gry jest zazwyczaj włączana w szkolenie nauczycieli przedszkolnych, ale nie nauczycieli 
ogólnych. Jednym z pozytywnych przykładów jest Wydział Edukacji Podstawowej i Przedszkolnej 
Uniwersytetu ELTE, który oferuje kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli nie tylko 
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przedszkoli, ale także nauczycieli ogólnych, menedżerów i psychologów. Kurs ten ma na celu rozwój 
wiedzy i metodycznego doświadczenia w zakresie zabawy i gier, promując jego wdrożenie w 
praktyce z dziećmi w wieku 6-18 lat. Darmowa zabawa nie została jeszcze wymieniona w programie. 

Podejście pedagogiki czasu wolnego jest również obecne na Węgrzech. Niektóre szkoły wkładają 
wiele wysiłku w znalezienie sposobów, aby ich uczniowie spędzali czas wolny w sposób znaczący, 
swobodna zabawa i spontaniczność nie jest często obecna w tym kontekście. Czas wolny jest 
zazwyczaj organizowany, z wcześniej zaplanowanymi programami (wycieczki szkolne, programy 
kulturalne, programy złożone) lub zajęciami o określonych celach rozwojowych. 

Równocześnie uczenie się w oparciu o gry i gry stają się coraz bardziej popularne / dobrze znane w 
szkołach o bardziej postępowym podejściu. 

Jeśli chodzi o wprowadzenie bezpłatnej gry do szkół, istnieją pewne dobre możliwości. Na poziomie 
szkoły podstawowej (6-14 lat) istnieje tak zwana "edukacja całodzienna", co oznacza, że dzieci są 
zobowiązane do pozostania w szkole między godziną 8.00 a 16.00. W godzinach popołudniowych, po 
lekcjach, szkoły mogą swobodnie decydować, jak wykorzystać ten czas, teoretycznie - ale praktycznie 
często jest on wykorzystywany przez dzieci do odrabiania prac domowych i uczestniczenia w 
zajęciach pozalekcyjnych, więc zasadniczo kontynuuj naukę. Rozmawiając o tym z kilkoma 
nauczycielami, stwierdziliśmy, że poza szkolną kulturą, nie ma faktycznej bariery we wprowadzaniu 
sesji zabaw w tej przestrzeni. 

Niektórzy nauczyciele widzą również możliwość wprowadzenia zabawy podczas lekcji wychowania 
fizycznego. Prawo dotyczące edukacji publicznej wymaga codziennych lekcji wychowania fizycznego, 
co często powoduje problemy logistyczne dla szkół, ponieważ nie ma wystarczająco dużo miejsca dla 
kilku klas, aby lekcje wychowania fizycznego odbywały się równolegle. Sytuacja ta prowadzi niekiedy 
do rozwiązań nienajlepszych od idealnych, takich jak wykorzystanie schodów szkolnych na całą lekcję 
lub nauczanie o teorii sportu w klasie z dziećmi siedzącymi. Wprowadzenie regularnych sesji zabaw 
mogłoby pomóc szkołom w tym względzie, ponieważ kilka klas może bawić się razem w tym samym 
czasie i w tej samej przestrzeni. 

2.4 Polska 
Polski system edukacyjny nie skupia się na zabawie ani nie ma określonej strategii, ale nie oznacza 
to, że nie istnieje zabawa czy zabawy. Wiele szkół dokłada wszelkich starań, aby pewne elementy gry 
stały się narzędziem edukacyjnym podczas lekcji, ale działania podejmowane podczas lekcji nie są 
częste. Zabawa nie jest wspierana przez szkołę w czasie wolnym dzieci, wiele polskich szkół nie 
organizuje czasu w przerwach, kiedy dzieci mogą swobodnie wybierać, co chcą się bawić. Warto 
jednak zauważyć, że na wielu uczelniach kształcących przyszłych pedagogów wprowadzane są 
elementy "pedagogiki zabawowej" czy "pedagogiki edukacyjnej". Studentom prezentowane są 
nowoczesne metody przygotowywania i prowadzenia zajęć, z naciskiem na model uczenia się 
nieformalnego, ukierunkowanego na rozwój zainteresowań dzieci. Podczas gdy młodzi nauczyciele 
dyplomowani doświadczają tych ciekawych rozwiązań, kadra pedagogiczna, która od wielu lat 
pracuje w szkołach publicznych, jest rozczarowana. Wynika to ze znacznego przeciążenia programów 
szkolnych, które nie są dostosowane do wymagań współczesnego świata, a także z wymogu 
przekazywania uczniom informacji o charakterze głównie teoretycznym. Nauczyciele są również 
obciążeni ogromną ilością papierkowej roboty, co oznacza, że wielu z nich traci motywację i nie chce 
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dalej rozwijać swoich umiejętności. Na uwagę zasługuje również sposób traktowania nauczycieli 
przez rząd, który arogancko reaguje na ich próby poprawy własnej sytuacji i odzyskania należnego 
szacunku w społeczeństwie, czego efektem jest strajk w 2019 roku, w którym wzięły udział dziesiątki 
tysięcy szkół w całej Polsce. 

Generalnie można powiedzieć, że w szkołach podstawowych, zwłaszcza w klasach niższych, zabawa 
jest wykorzystywana jako sposób na lepsze angażowanie dzieci. W miarę dorastania jest ona coraz 
rzadziej wykorzystywana w klasach wyższych. Należy również zauważyć, że o ile w szkolnictwie 
wyższym istnieje wiele kreatywnych podejść nauczanych przyszłych nauczycieli, to zależy to od 
osobowości nauczyciela, jego stylu pracy i podejścia całej instytucji do tego, w jakim stopniu jest on 
rzeczywiście stosowany. W niektórych przypadkach, gdy środowisko instytucjonalne jest sprzyjające, 
a także sami nauczyciele są osobiście zmotywowani, zabawa jest ważną metodą, podczas gdy w 
innych miejscach jest stosowana znacznie rzadziej. 

Środowisko szkolne i styl pracy ma duży wpływ na stosowanie metod z elementami zabawy. Szkoły, 
które uważają, że odgrywają cenną rolę w rozwoju dzieci, są bardziej skłonne do stosowania 
innowacyjnych metod i alternatywnego podejścia w edukacji. 

Czas przerwy w czasie nauki szkolnej i po zajęciach szkolnych jest ważny z punktu widzenia zabawy. 
Istnieje wiele różnych podejść do przerw w praktyce, od ścisłych, konserwatywnych, które 
postrzegają przerwy głównie jako czas na przygotowanie się do następnej lekcji, do bardziej 
kreatywnych, gdzie przerwy postrzegane są jako okazja do aktywnego tworzenia warunków do 
odpoczynku, zabawy i aktywności społecznej uczniów. Niektóre szkoły dysponują również 
specjalnymi strefami relaksu dla uczniów. Inne szkoły mają dłuższe przerwy obiadowe, podczas 
których uczniowie mogą przebywać na zewnątrz na dziedzińcu szkolnym lub placu zabaw. W tym 
czasie uczniowie mogą odpoczywać lub korzystać ze sprzętu sportowego. Szkoły organizują również 
dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów po zajęciach, za które rodzice muszą dodatkowo zapłacić.  

Polska nie ma historii wspierania zabawy i nie dostrzega jej ogromnego wpływu na rozwój dzieci. W 
społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że zabawa jest stratą czasu i jest wykorzystywana jako 
nagroda po zakończeniu pracy szkolnej. Takie podejście jest niestety błędne, ponieważ w badaniach 
naukowych wyraźnie udowodniono, że zabawa znacznie podnosi kompetencje uczniów, uczy ich 
rozwiązywania problemów, rozwija kompetencje interpersonalne i daje odprężenie oraz działa jak 
buster stresu, będąc kluczową częścią życia dzieci od najmłodszych lat. 

Konieczna jest zatem zmiana podejścia do zabawy - zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli i 
władz oświatowych, aby zabawa mogła przyjść do szkoły i być traktowana poważnie. Niektórzy 
rodzice są bardzo negatywnie nastawieni do zabawy i uważają ją za stratę czasu. Uważają również, 
że dzieci powinny się teraz uczyć. Przedstawienie rodzicom zakresu możliwości rozwoju oferowanych 
przez zabawę może pomóc zmienić to podejście. 

Więcej informacji o swobodnej zabawie I możliwościach wprowadzenia jej do placówek w Polsce 
znajdą Państwo na stronie www.gratosfera.pl  
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2.5 Słowacja  
Chociaż dość łatwo byłoby powiedzieć, że gra nie ma określonego miejsca w słowackim systemie 
szkolnym, takie stwierdzenie byłoby nadmiernym uproszczeniem sprawy. Spotykamy się z wysiłkami 
na rzecz włączenia pewnych metod partycypacyjnych i empirycznych, wykorzystujących zabawę jako 
narzędzie edukacyjne w systemie szkolnym, niektóre szkoły wspierają zabawę dzieci w przerwach i 
po szkole, a wreszcie, formalny system edukacyjny jest tradycyjnie uzupełniany przez bogaty system 
edukacji w wolnym czasie. Ta część edukacji charakteryzuje się nieformalnością, rozwojem 
zainteresowań dzieci i młodzieży oraz różnymi zorganizowanymi i nieustrukturyzowanymi zajęciami 
w wolnym czasie. Widzimy, że w słowackich szkołach jest miejsce na zabawę, ale przestrzeni tej nie 
nadano formalnego kształtu, a mianowicie, gdy sprawę postrzega się z perspektywy swobodnej, 
nieustrukturyzowanej zabawy. Najsilniejsi zwolennicy tego systemu pochodzą z Wielkiej Brytanii.  

Zabawa i zabawne podejście jako metody empiryczne są bardziej widoczne w klasach niższych szkół 
podstawowych, podczas gdy ich wykorzystanie stopniowo spada na wyższych poziomach edukacji. 
Chociaż zabawne, kreatywne i empiryczne podejścia w edukacji i nauczaniu są częścią edukacji 
uniwersyteckiej dla przyszłych nauczycieli, nie wszystkie z nich stosują je w praktyce lub są 
stosowane w różnym stopniu. Zależy to od osobowości nauczyciela, stylu pracy, świadomości 
znaczenia i wartości tego podejścia oraz umiejętności pedagogicznych. Największy wpływ na to ma 
samo środowisko i styl pracy w całej szkole - szkoły stosujące tzw. podejście "zabawowe" mają 
największą tendencję do stosowania metod zabawowych, ponieważ pozwalają na innowacyjne lub 
alternatywne podejście w edukacji i szkoleniu. 

Ważnym momentem w planie dnia szkolnego (kiedy zabawa może mieć miejsce w szkołach 
słowackich) są przerwy i po szkole. Podejścia są różne - od ścisłego, konserwatywnego podejścia, 
które postrzega przerwy przede wszystkim jako czas na przygotowanie się do następnej lekcji, po 
podejście aktywnie tworzące warunki do odpoczynku, zabawy i socjalizacji uczniów i studentów. W 
niektórych szkołach istnieją kąciki relaksacyjne lub strefy relaksacyjne i klasy. Niektóre szkoły mają 
system zwany aktywnymi przerwami, podczas których uczniowie i uczniowie mogą grać - mogą 
pożyczyć gry takie jak piłkarzyki stołowe, przenośne koszyki do koszykówki, tenis stołowy lub guma 
do skoków, lub, szczególnie przy dobrej pogodzie, mogą spędzać czas na zewnątrz na szkolnym 
podwórku, odpoczywać lub uprawiać sport. W szkołach znajdują się również sale klubowe, które są 
bezpiecznym miejscem, w którym uczniowie i studenci mogą spędzać czas po zajęciach, grając i 
biorąc udział w organizowanych przez siebie zajęciach. Niektóre szkoły pozwalają również uczniom i 
uczniom na korzystanie ze szkolnego placu zabaw, zajęć sportowych i rekreacyjnych, które 
organizują po zajęciach szkolnych. 

Słowacja ma bogatą historię edukacji w zakresie czasu wolnego, głównie zapewnianej przez szkoły, 
inne obiekty w systemie edukacyjnym (np. ośrodki rekreacyjne i hobbystyczne, szkolne centra 
rozrywki, szkoły podstawowe, szkoły artystyczne itp. Największą przestrzenią dla bezpłatnych i 
nieustrukturyzowanych zabaw po szkole jest czas spędzony przez niektórych uczniów pierwszej klasy 
w klubach pozaszkolnych. Relaks, rekonwalescencja, zabawa, zainteresowania są główną treścią ich 
misji i działań. Zajęcia te odbywają się zarówno w salach klubowych, jak i w szkolnym ogrodzie. 
Ponadto szkoły oferują również starszym uczniom i studentom różne kluby i zajęcia rekreacyjne, w 
których zasady przewodnie stanowią gry i zabawy. 
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Pomimo tej pozytywnej zmiany w zakresie wspierania zabawy dzieci w słowackich szkołach, 
dominujące podejście mówi, że szkoła jest miejscem kształcenia i szkolenia, gdzie istnieje 
stosunkowo ścisły harmonogram, porządek i hierarchia, do której swobodna, nieustrukturyzowana i 
niekontrolowana zabawa nie należy i nie pasuje. Jednak sytuacja ulega stopniowej poprawie i 
zmianie dzięki zaangażowaniu oświeconych i aktywnych dyrektorów, nauczycieli, a czasami 
założycieli szkół/gmin, rodziców lub dzieci i młodzieży - zwłaszcza poprzez rady szkolne 
reprezentujące interesy uczniów. 

Wreszcie, na tę sytuację pozytywny wpływ mają różne innowacyjne lub alternatywne podejścia do 
edukacji, kształcenia, uczenia się i zarządzania szkołą. Ostatnio postęp naukowy w dziedzinie 
neurobiologii - lepsze zrozumienie tego, jak uczą się mózgi dzieci i młodzieży, ich naturalne potrzeby 
rozwojowe i jak pomóc im zaspokoić ich potrzeby, są motorem pozytywnych zmian. Zabawa, ruch i 
natura są potężnymi zwolennikami rozwoju i postępu dzieci i młodzieży w tym zakresie, dlatego 
wierzymy, że te pozytywne przykłady będą stopniowo wzrastać. 

 

2.6 Wielka Brytania  

W 2019 r. w raporcie "Playtime Matters" podkreślono, że w Wielkiej Brytanii "nieco ponad połowa 
(51%) badanych klas podstawowych ma zalecane 60 minut lub więcej czasu na wolnym 
powietrzu/przetwarzania każdego dnia. Niepokojący 1 na 6 (16%) ma mniej niż 30 minut. 
Najwyraźniej Wielka Brytania ma jeszcze wiele do zrobienia, aby poradzić sobie ze spadkiem czasu 
spędzanego na zabawie w ciągu dnia szkolnego. Jeśli chodzi o jakość czasu spędzanego podczas 
zabawy w szkołach w Wielkiej Brytanii, podjęto szereg inicjatyw, które przyniosły pozytywne zmiany 
w ciągu ostatnich 12 lat. Niektóre z nich zostały tu wprowadzone.  
 
2.6.1 Odtwarzanie luźnych części 

W Anglii program BIG Lottery Playful Ideas Programme (BIG Lottery Playful Ideas Programme), 
uruchomiony w 2006 roku, o wartości 16 milionów funtów, i program ten umożliwił sektorowi 
dramaturgów dodanie wartości i wywarcie wpływu na inne sektory, w tym szkoły. Na przykład 
projekt Scrapstore Play Pod regularnie wprowadzał luźne części do szkolnych placów zabaw. Części 
luźne to materiały takie jak kartonowe dętki, opony, długość materiału, siatka, liny, skrzynie i 
pojemniki, które poszerzają wybór i możliwości zabawy dla wszystkich dzieci. Nieopisowy charakter 
tych materiałów oznacza, że dzieci mogą używać przedmiotów na nieskończenie wiele sposobów, 
umożliwiając wszystkim grupom wiekowym, płciowym i umiejętnościom znalezienie sposobów 
wspólnej zabawy i spotkań towarzyskich.   Luźne części są przechowywane w kontenerach lub wiaty, 
a szkoły są wspierane w celu wprowadzenia możliwości zabawy poprzez kurs szkoleniowy i 
mentoring. Od 2007 r. praca ta objęła 307 szkół podstawowych i placówek wczesnoletnich, od 
Kornwalii po Wyspy Orkney, umożliwiając 73 536 dzieciom dostęp do zabaw w luźne części i wysokiej 
jakości doświadczeń związanych z zabawą. Projekt zainspirował rozwój innych podobnych modeli. 
Jednym z przykładów jest projekt East Lothian's Loose Part Play w Szkocji.  
 
2.6.2 Zabawa i nauka na świeżym powietrzu 
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Outdoor Play and Learning (OPAL) współpracował z ponad 300 szkołami w Wielkiej Brytanii i 
za granicą. Jest to wspierany przez mentora program doskonalenia szkół, pracujący przez 
okres 18 miesięcy w celu wsparcia całej kulturowej i praktycznej transformacji sposobu 
myślenia o zabawie, jej planowania, pozyskiwania zasobów i personelu. Opracowanie 
kryteriów jakości szkół przyjaznych placówkom edukacyjnym (Play-friendly Schools Quality 
Criteria) zostało uwzględnione w pracach OPAL, a założyciel projektu, Michael Follett, był 
doradcą projektu.  

2.6.3 Zabawa na świeżym powietrzu (TOPS) 

Play Board Northern Ireland, organizacja pozarządowa wspierająca zabawę dzieci w Irlandii 
Północnej, wprowadziła nagrody TOPS dla szkół. TOPS jest "systematycznym procesem 
przeglądu i poprawy jakości zabaw dzieci. Jego celem jest wspieranie szkół podstawowych w 
kontynuowaniu procesu pogłębiania wiedzy i doświadczenia personelu w celu stworzenia 
właściwych praktyk i środowiska, w którym dzieci mogą swobodnie się bawić i rozwijać".  

2.6.4 Wykorzystanie szkolnych boisk do zabawy poza godzinami lekcyjnymi                                                         

W 2010 r. rząd Walii wprowadził w ramach Działania na rzecz Dzieci i Rodzin (Walia) w 2010 
r. obowiązek dostatecznej zabawy. Nakłada to na władze lokalne ustawowy obowiązek 
oceny i zapewnienia (w rozsądnym zakresie) wystarczających możliwości zabawy dla dzieci. 
W ramach swojej pracy na rzecz wspierania Play Sufficiency Duty , Play Wales, organizacja 
pozarządowa wspierająca zabawę dzieci w Walii, opracowała zestaw narzędzi wspierających 
dyrektorów szkół, gubernatorów i lokalne organizacje, aby wspólnie pracować nad 
udostępnieniem terenów szkolnych dla lokalnych dzieci poza godzinami lekcyjnymi.  

Na stronach internetowych Play England, Play Wales, Play Wales, Play Scotland i Play Board 
Northern Ireland znajduje się mnóstwo publikacji dotyczących wszystkich szkół/ ustawień gry, które 
chcą czytać i badać zabawę dzieci. 
 

2.6.5 Skanowanie horyzontalne: przyszły rozwój sytuacji w Wielkiej Brytanii 

Biuro ds. standardów w edukacji, usług dla dzieci i umiejętności wprowadziło właśnie nowe ramy 
kontroli, które mają zostać wdrożone we wrześniu 2019 roku. Amanda Spielman, Główny Inspektor 
Szkół, powiedziała, że szkoły powinny czuć się upoważnione do "postawienia dziecka na pierwszym 
miejscu" i zostaną nagrodzone "za właściwe postępowanie uczniów". Jest to mile widziane odejście 
od skupienia się na osiągnięciach akademickich kosztem bardziej zaokrąglonego doświadczenia 
szkolnego. Nowe ramy obejmują pięć kategorii (jakość kształcenia, zachowanie i postawy, rozwój 
osobisty, przywództwo i zarządzanie). Program OPAL pokazał (w poniższej tabeli), w jaki sposób 
poprawa czasu przeznaczonego na zabawę szkolną może pomóc szkołom w spełnieniu wymogów 
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trzech z tych kategorii:

 

2.6.6 Ryzyko i zabawa         
  
Wielka Brytania zaczęła podejmować kroki w celu odejścia od bycia wysoce ryzykownym, 
niechętnym społeczeństwem, ale przed nami jeszcze długa droga. Ofsted's Amanda Spielman 
podkreśliła to, co uważała za nadmierną niechęć szkół do podejmowania ryzyka, opisując jako "po 
prostu barmańskie" środki, takie jak wysyłanie dzieci szkolnych na wycieczki po mieście w 
kamizelkach odblaskowych. W 2018 roku ogłosiła, że inspektorzy Ofsted przejdą szkolenie 
obejmujące zarówno pozytywną, jak i negatywną stronę ryzyka.   

Inspekcje staną się nieco bardziej ryzykowne, chyba że wyraźnie wyszkolimy ich, aby lepiej zrozumieć 
równowagę między korzyściami a ryzykiem i cofniemy się i powiemy: "Nie ma sprawy, że dzieci mogą 
się przewrócić i popaść w kłopoty".... To nie to samo, co bycie lekkomyślnym i wysłanie dwuletniego 
chłopca na spacer po krawędzi 200-stopowego klifu bez opieki. 

Komentarze Amandy Spielman przyznają, że Wielka Brytania dołącza do coraz większej liczby krajów, 
w których zarówno nauczyciele, jak i niektóre agencje rządowe uważają, że niechęć do ryzyka i spory 
sądowe posunęły się za daleko. Wyjaśnienia dotyczące gry i ryzyka zostały przedstawione w 
wytycznych kierownictwa ds. zdrowia i bezpieczeństwa w użytecznym przewodniku na rok 2012.  
Managing Risk in Play Provision" (2012) jest cennym dokumentem skierowanym do osób 
odpowiedzialnych za wszelkie przepisy dotyczące gry, które należy przyjąć: 

podejście do zarządzania ryzykiem, które uwzględnia korzyści, jakie przepis ten oferuje dzieciom i 
młodzieży, a także ryzyko. Jego celem jest pomoc usługodawcom w osiągnięciu dwóch celów, które 
mają zasadnicze znaczenie dla każdej formy zabawy: zaoferowanie dzieciom i młodzieży ambitnych, 
ekscytujących i angażujących możliwości zabawy, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie są one 
narażone na niedopuszczalne ryzyko wystąpienia szkody. 
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Rozdział 3: Kryterium jakości 1 - Szkoła posiada strukturę 
przywództwa, która wspiera zabawę dzieci. 

Kryterium jakości 1 - Szkoła posiada strukturę przywództwa, która wspiera zabawę dzieci. 

1.1 Mamy osobę odpowiedzialną za kierowanie strategicznymi zmianami w celu poprawy i 
utrzymania jakości zabawy dzieci w szkole. 

1.2 Mamy osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami mającymi na celu poprawę i utrzymanie 
jakości zabawy dzieci w szkole. 

 

Doświadczenie pracy ze szkołami w Wielkiej Brytanii w celu poprawy czasu przeznaczonego na 
zabawę dla dzieci pokazało, że najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie i trwałości zmian 
jest skuteczne przywództwo zarówno w ramach polityki, jak i praktyki. Zmiana w kierunku szkoły 
przyjaznej zabawie nie zawsze będzie łatwa i może zająć dużo czasu; potrzebuje silnego 
przywództwa, które może pozyskać wsparcie i pracować z dziećmi, personelem, rodzicami i 
szerszymi interesariuszami. Szkoła potrzebuje kogoś, kto może przewodzić i podtrzymywać zmiany 
strategiczne oraz kogoś, kto może przewodzić działaniom. 

3.1 Znaczenie posiadania zarówno strategii, jak i działań operacyjnych jako 
przewodnika 
 

Chociaż struktura szkoły może być różna w różnych szkołach i krajach, nadal będą pracować nad 
strategią i działaniem. W niektórych szkołach dyrektor lub dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za oba 
te elementy, ale często jest to wicedyrektor lub nauczyciel wyższego szczebla, który odpowiada za 
pomoc w pełnieniu tych funkcji.  

Po pierwsze, ważne jest, aby mieć kogoś odpowiedzialnego za kierowanie strategicznymi zmianami 
w celu poprawy i utrzymania jakości zabawy dzieci w szkole. Idealnie byłoby, gdyby to był dyrektor 
szkoły, ale jeśli nie, to powinien to być inny członek zespołu kierowniczego wyższego szczebla. Muszą 
oni rozumieć zabawę dzieci i jej znaczenie w życiu szkolnym, propagować ją i wspierać. Będą również 
musieli zapewnić, że szkoła będzie angażować dzieci, cały personel (nauczycielski i nienauczający, w 
tym personel w porze obiadu, opiekunowie/rządzący, administratorzy i inni), rodziców/opiekunów i 
społeczność oraz inne zainteresowane strony w opracowywanie zmian strategicznych i politycznych. 
Będą oni odpowiedzialni za okresowe przeglądy strategii i polityki. 

Jeśli nie będzie takiej osoby z wyższego szczebla kierowniczego szkoły, osoby pracujące w tej 
dziedzinie będą musiały wielokrotnie walczyć o zabawę, ponieważ bez lidera jako rzecznika, zabawa 
straci na rzecz pozornie bardziej naglących kwestii, takich jak skupienie się na osiągnięciach 
akademickich i testowaniu kompetencji, spotkania na koniec semestru, a nawet pokrycie kolejnych 
zadań na lekcji matematyki. Doświadczenia osób wspierających zabawę w szkołach pokazały, że jest 
to częsty powód niepowodzeń, nawet pomimo najlepszych intencji. 
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Ponadto, wprowadzenie czasu na zabawę do etosu, przestrzeni, planu lekcji i pamiętnika szkoły jest 
wspólnym wysiłkiem. Nie tylko musi być wspierana strategicznie, ale musi stać się częścią 
codziennego strategicznego zarządzania szkołą, włącznie z planowaniem tygodniowego rozkładu 
zajęć, co zazwyczaj odbywa się również na poziomie szkoły wyższej. 

Jednocześnie jednak musi być ktoś odpowiedzialny za prowadzenie działań mających na celu 
poprawę i utrzymanie jakości zabawy dzieci w szkole. Osoba ta będzie odpowiedzialna za 
zarządzanie operacjami: podejmowanie i wdrażanie decyzji dotyczących projektowania i zasobów 
przestrzeni do zabawy, wspieranie personelu pracującego z dziećmi w czasie zabawy (w tym ich 
szkolenie i rozwój zawodowy), dokumentowanie działań szkoły i przeglądy dotyczące budowy szkoły 
przyjaznej dla dzieci itp. Będą oni musieli zajmować odpowiednio wysokie stanowisko, aby móc 
podejmować decyzje i wdrażać je w życie. Ponadto, jest to osoba, która musi być entuzjastycznym 
orędownikiem samoorganizującej się zabawy, dobrze wyszkolonym i poinformowanym o wspieraniu 
zabawy dzieci w szkołach.  

 

W niektórych małych szkołach może się zdarzyć, że za strategię i działania odpowiada ta sama osoba. 
W takim przypadku zaleca się, aby szkoły wskazały inną osobę, która może być mistrzem, w celu 
zapewnienia jakości, ciągłości i trwałości. Kolejną powszechną przyczyną niepowodzeń jest fakt, że 
istnieje jeden rzecznik, który z powodzeniem wprowadza zmiany, ale potem odchodzi i traci impet. 

 

3.2 Znaczenie podejścia obejmującego całą szkołę 

Podczas gdy wsparcie ze strony dyrekcji szkoły jest niezbędne dla rozwoju szkoły przyjaznej zabawie, 
ważne jest również podejście całościowe. Oznacza to, że znaczenie zabawy powinno być rozumiane 
na wszystkich poziomach funkcjonowania szkoły (włączając w to nie tylko nauczycieli, ale i personel 
pomocniczy), dlatego ceni się dostęp do zabawy i zabawy, a w całym szkolnym życiu panuje 
sprzyjający klimat do zabawy. 

Jak stwierdza Cohen i jego koledzy: 

Klimat szkoły opiera się na wzorcach doświadczeń szkolnych ludzi i odzwierciedla normy, cele, 
wartości, relacje międzyludzkie, praktyki nauczania i uczenia się oraz struktury organizacyjne... 
Klimat ten obejmuje normy, wartości i oczekiwania, które wspierają ludzi czujących się społecznie, 
emocjonalnie i fizycznie bezpiecznymi. Ludzie są zaangażowani i szanowani.    

Twierdzą również, że dobry klimat szkolny jest bezpośrednio związany z osiągnięciami akademickimi 
uczniów.  

Oznacza to, że dla klimatu lub atmosfery sprzyjającej zabawie, wartość zabawy powinna być 
wbudowana w normy, wartości, a także praktyki wszystkich członków społeczności szkolnej - i 
właśnie tam może łatwo spaść. Istnieje duża różnica między krajami i szkołami w tym zakresie, ale 
Niemniej jednak nie może być zbyt śmiałym stwierdzenie, że w większości szkół zabawa jest nadal 
postrzegana jako coś, co przychodzi "po pracy", jako nagroda, a zatem pozbawienie czasu na zabawę 
jest wykorzystywane jako kara.  
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Najlepsze wysiłki kierownictwa szkoły mogą nie powieść się, jeśli są pracownicy, którzy myślą w ten 
sposób, a także wiarygodność dla dzieci zostanie utracona - na pewno będą oni świadomi, że ich 
nauczyciel jest przeciwny ich zabawie, a to będzie miało negatywny wpływ. 

Procedury szkolne i dokumenty dotyczące polityki powinny również uznawać wartość zabawy, która 
powinna być jasno przekazywana wszystkim obywatelom szkoły: nauczycielom, pracownikom, 
uczniom i rodzicom. Powszechnie wiadomo, że bez tak wyraźnych i jasnych stwierdzeń dotyczących 
wartości, to właśnie najbardziej wokalni rodzice "piszą" procedury, to oni mają największy wpływ. Na 
przykład, kilku nauczycieli nie pozwoli dzieciom bawić się w sposób, który może je zabrudzić, 
ponieważ obawiają się rodziców, którzy będą się tym złościć. Jeśli w szkolnych dokumentach i 
procedurach jest napisane, że dzieci mogą się brudzić w czasie zabawy, a rodzice muszą się do tego 
ubrać lub zaakceptować, to presja ze strony takich rodziców będzie znacznie mniejsza. Jednakże 
szkoły muszą również docenić fakt, że rodziny biedniejsze i te z rodzicami pracującymi przez wiele 
godzin, może nie być możliwości posiadania więcej niż jednego mundurka szkolnego lub prania 
odzieży przed następnym dniem szkolnym, a zatem dostarczenie odzieży na zewnątrz może 
wymagać rozważenia jako część sekcji "dostępu" w oświadczeniu pisemnym, o którym mowa w 
sekcji 4.4 poniżej. 

Działania szkoły powinny również wspierać wartość zabawy na kilku poziomach. Podejścia do zabawy 
mogą być wbudowane w lekcje (omówione w sekcji 5.4) i w cały dzień szkolny (patrz sekcja 5.5), 
przyjazny personel może być chwalony, wspierany lub nawet nagradzany, należy zapewnić materiały 
i narzędzia do zabawy, a radość i śmiech powinny być przyjmowane. 
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Rozdział 4: Kryterium jakości 2 - Szkoła posiada pisemne 
oświadczenie o tym, w jaki sposób wspiera zabawę. 

2.1. Kryterium jakości 2: Szkoła posiada pisemne oświadczenie o tym, w jaki sposób wspiera 
zabawę. 

2.2. Mamy pisemne oświadczenie, które obejmuje nasze rozumienie natury i wartości sztuki, 
wykazujące uznanie dla znaczenia samoorganizującej się sztuki. 

2.2. Zaangażowaliśmy całą społeczność szkolną w opracowanie i przegląd tego stwierdzenia. 

2.3. Stwierdzenie to pokazuje, w jaki sposób szkoła jest zaangażowana we wspieranie zabawy 
dzieci i tworzenie wystarczającej ilości czasu, miejsca i pozwolenia. 

2.4. Stwierdzenie to pokazuje, w jaki sposób udostępnimy przestrzeń i czas na zabawę wszystkim 
dzieciom (dziewczętom i chłopcom, dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom z różnych środowisk, 
rodzinom, kulturze itp. 

2.5. Stwierdzenie to jasno przedstawia podejście szkoły do podejmowania ryzyka oraz sposób 
równoważenia ryzyka i korzyści. 

2.6. Oświadczenie to pokazuje, w jaki sposób będziemy rozwijać naszą wiedzę na temat gry i jak 
ją wspierać, poprzez rekrutację, szkolenia i programy rozwoju zawodowego dla pracowników i 
rodziców. 

2.7. Oświadczenie identyfikuje osoby odpowiedzialne za zarządzanie strategiczne i operacyjne w 
zwiększaniu szans dzieci na zabawę w szkole. 

 

4.1 Ramy PARK dla oświadczenia pisemnego 

Ramy PARK zostały w dużej mierze zaczerpnięte z użytecznego dokumentu brytyjskiego założyciela 
OPAL (Outdoor Play and Learning) Michaela Folletta, który wykorzystał swoje doświadczenie we 
wspieraniu szkół, aby stały się bardziej przyjazne dla zabawy. Michael był zewnętrznym doradcą 
projektu CAPS. Mówi, że szkoły powinny zacząć od właściwego kształtowania kultury, stosując cztery 
zasady: polityka, dostęp, ryzyko i wiedza. W języku angielskim zostały one przekształcone w 
pamiętny akronim: PARK. Tutaj zajmujemy się nimi w nieco innym porządku: polityka, wiedza, 
dostęp i ryzyko. 

Polityka polega na opracowaniu i opublikowaniu jasnego, uzgodnionego oświadczenia, które zawiera 
wartości i zasady szkoły dotyczące zabawy dla dzieci oraz działań, jakie podejmiecie w celu jej 
wsparcia (to kryterium). Wiedza odnosi się do znaczenia szkolenia i rozwoju zawodowego dla 
personelu w zrozumieniu gry i roli dorosłych we wspieraniu gry. Dostęp dotyczy tego, co wprowadzi 
Twoja szkoła, aby upewnić się, że wszystkie dzieci mają dostęp do wszystkich zasobów do zabawy 
przez cały rok. Ryzyko dotyczy uznania, że nie ma wyzwania bez ryzyka i jasne określenie, w jaki 
sposób szkoły równoważą ryzyko i bezpieczeństwo. Wszystkie zasady PARK mają wpływ na rozwój i 
przegląd pisemnego oświadczenia.4.2 Policy 
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W Wielkiej Brytanii szkoły opracowują własną politykę w różnych dziedzinach. Wiemy, że 
niekoniecznie ma to miejsce w innych krajach, dlatego też kryterium jakości 2 mówi o pisemnym 
oświadczeniu na temat tego, jak szkoła wspiera zabawę. Oświadczenie to działa jako wewnętrzne 
wytyczne dla dzieci, pracowników i rodzin, a także jako zewnętrzne oświadczenie dotyczące zasad, 
zaangażowania i praktyki. Powinna ona zawierać wartości, zasady i przekonania szkoły na temat 
znaczenia czasu, przestrzeni i pozwolenia dla dzieci na zabawę przez cały dzień szkolny.  
Pisemne oświadczenie jest również żywym dokumentem, a więc może zawierać strategię szkoły 
(długoterminowy plan osiągalnych celów) i plany działania (szczegółowe kroki realizacji strategii). 
Wartości, zasady i przekonania będą przyświecać wszystkim decyzjom dotyczącym działań mających 
na celu poprawę jakości zabawy w szkole, a sekcje te mogą być aktualizowane w miarę postępów 
szkoły w kierunku statusu szkoły przyjaznej zabawie. 
Sam proces tworzenia oświadczenia jest ważny. Doświadczenie kolegów z projektu OPAL jest takie, 
że szkoły mogą z powodzeniem wprowadzać i utrzymywać zmiany w celu poprawy warunków do 
zabawy tylko wtedy, gdy jest to podejście ogólnokształcące. Oznacza to myślenie o tym, kim mogą 
być wszyscy interesariusze i jak zaangażować ich w proces stawania się szkołą przyjazną zabawie. 
Najlepiej sprawdza się to dzięki szerokiemu udziałowi w tworzeniu wypowiedzi pisemnej. 
4.2.1 Kim mogą być zainteresowane strony?  

Oczywiście, szkolny zespół kierowniczy i kadra nauczycielska, jak również asystenci dydaktyczni i inni, 
którzy pracują bezpośrednio z dziećmi, np. opiekunowie południowi. Obejmuje to również tych 
kluczowych pracowników nie zajmujących się nauczaniem, takich jak opiekunowie, sprzątacze, osoby 
zasiadające w zarządach. Obejmuje to również rodziny i opiekunów, a także oczywiście same dzieci. 
 
4.2.2 Słowo na temat uczestnictwa dzieci 

W wielu szkołach istnieją rady dziecięce lub inne mechanizmy, dzięki którym dzieci mogą 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ich dotyczących, zgodnie z art. 12 Konwencji ONZ o prawach 
dziecka. Taki organ jest użytecznym mechanizmem zbierania opinii dzieci na temat tego, jak może 
wyglądać szkoła przyjazna zabawie. Jednakże, słowo ostrzeżenia: chociaż zapytanie dzieci o to może 
wydawać się demokratyczne, istnieją ograniczenia tego formalnego podejścia. Po pierwsze, taka 
formalna struktura kontrolowana przez dorosłych przyciąga tylko niektóre rodzaje dzieci, a struktury 
i rygory formalnego procesu demokratycznego nadal oznaczają, że jest zdominowana przez 
dorosłych i prowadzona. Po drugie, gdy zapytamy bezpośrednio o zabawę, dzieci mogą zgłaszać 
sugestie jedynie w oparciu o własne doświadczenia. Po trzecie, jeśli pomysły dzieci są brane pod 
uwagę, stają się odpowiedzialne za decyzje ("no cóż, wybrałeś ten tunel...."), kiedy odpowiedzialność 
powinna spoczywać na osobach dorosłych. Po czwarte, zapytanie dzieci o zabawę zakłada, że 
wiedzą, jak będą chciały się bawić; często skupia się na sprzęcie i projekcie fizycznym (być może z 
pewnymi aspektami kultury). Nie pozwala to na grę jako emergentną, warunkową i oportunistyczną. 
Wreszcie, nie wszystko o naszych doświadczeniach życiowych można uchwycić w języku: 
spontaniczność, nonsens, oczekiwanie, motywacja, przyjemność, a czasami tragedie gry nie są 
doświadczeniami, które mogą być odpowiednio reprezentowane w granicach języka i formalnych 
procedur demokratycznych. Nie oznacza to, że szkoły nie powinny wykorzystywać mechanizmu rad 
szkolnych do zachęcania dzieci do udziału w formalnych procesach decyzyjnych. Sugeruje jednak, że 
potrzeba więcej. 

 



Szkoła Przyjazna Zabawie - podręcznik dla szkół 
 

22 
 

Podręcznik ten wprowadza kilka kreatywnych i opartych na przestrzeni kosmicznej podejść dla 
dorosłych, aby wyjaśnić, jak działają przestrzenie pod względem wspierania lub ograniczania zabawy, 
które są przydatne, jeśli chodzi o wyjście poza próbę uchwycenia zabawy wyłącznie słowami (zob. 
sekcja 6.6). Można je również zaadaptować do użytku z dziećmi, aby zebrać to, co nazywamy 
"zbiorową mądrością" na temat tego, co wspiera lub ogranicza pojawienie się zabawy. Mądrość 
zbiorowa przyznaje, że istnieje wiele różnych sposobów doświadczania tego, jak powstają 
przestrzenie, i wszystkie powinny być brane pod uwagę w podejściu całościowym. Podano tu kilka 
przykładów sposobów zbierania opinii dzieci na temat ich zdolności do znalezienia czasu, miejsca i 
pozwolenia na zabawę w szkole. Wszystkie one powinny stanowić podstawę do dalszej dyskusji 
mającej na celu wyciągnięcie większej ilości szczegółów i przykładów, ale nie po to, by narzucać 
poglądy dorosłych: 
- Rysowanie map: dzieci mogą rysować mapy dowolnych przestrzeni w szkole, ale w tym celu 
najlepiej zacząć od zewnętrznej przestrzeni do zabawy. Sposób, w jaki dzieci rysują mapy (co jest 
zawarte/wyłączone, itp.), będzie istotny. Można to rozwinąć pytając, co dzieci lubią robić teraz w 
przestrzeni i co chciałyby robić w zmienionych przestrzeniach - ale należy unikać tendencji do 
skupiania się na sprzęcie, próbować i zachęcać do odpowiedzi, takich jak bieganie, ukrywanie się, 
bycie z moimi przyjaciółmi (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 6.5: to ćwiczenie 
jest przeznaczone raczej dla dorosłych niż dla dzieci, ale bardziej szczegółowo wyjaśni sposób 
myślenia za nim). 
- Zdjęcia/wideo: poproszenie dzieci o zrobienie zdjęć lub nagranie wideo z miejsc w szkole, które są 
dla nich w jakiś sposób istotne. Mogą to być przestrzenie radości lub niepokoju, odkrycia lub strachu, 
przynależności lub samotności, itp. 
- Rysunki: podobnie jak mapy i zdjęcia, można poprosić dzieci o narysowanie przestrzeni, które mają 
dla nich znaczenie. 
- Opowieści: poprzez opowieści dzieci mogą usunąć się z bezpośredniej obserwacji, mogą być 
usunięte o jeden krok, ponieważ głównym bohaterem nie musi być oni sami. 
- Wykorzystaj sytuacje dramatyczne: jak w przypadku opowieści, dramat może pozwolić na szersze 
zapytanie o to, jak dzieci czują się w stanie znaleźć czas, miejsce, pozwolenie na zabawę.  
 
4.2.3 Jaki powinien być adres oświadczenia?  

Stwierdzenie wartości, zasad i przekonań szkoły, stwierdzenie to powinno zawierać rozumienie przez 
szkołę charakteru i wartości zabawy, wykazując uznanie dla znaczenia samoorganizującej się zabawy. 
Ważne jest, aby odróżnić zabawę zorganizowaną od zajęć kierowanych przez dorosłych, które mogą 
być zabawne. Oba są ważne, ale w czasie zabawy (zaprogramowane godziny w ciągu całego dnia 
szkolnego, kiedy nie ma innych wymagań wobec dzieci), należy skupić się na "darmowej" zabawie, 
która nie jest kierowana przez dorosłych.  

Stwierdzenie to powinno również jasno pokazywać, w jaki sposób szkoła tworzy czas, przestrzeń i 
pozwolenie na zabawę dla dzieci. Powinno określać, jakie zaprogramowane czasy są dostępne dla 
dzieci do zabawy, gdy nie ma innych wymagań wobec nich, jak również działania podjęte w celu 
udostępnienia miejsca i podejście dorosłych do wspierania samoorganizującej się zabawy. Ponadto 
należy uwzględnić, w jaki sposób zabawa będzie wspierana w innych porach dnia szkolnego (np. 
pedagogika zabawy, otwartość na momenty zabawy, które mogą pojawić się oportunistycznie). Musi 
ona również obejmować kwestie dostępu i ryzyka, które zostały omówione poniżej. 
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4.3 Wiedza: myślenie o zabawie 

W tej części podręcznika przyjrzymy się różnym (a czasem sprzecznym) sposobom myślenia o tym, 
czym jest gra, jak to się dzieje i jaka jest jej wartość. Role dorosłych we wspieraniu zabawy dla dzieci 
zostały opisane w innych częściach podręcznika. Pisemne oświadczenie szkoły na temat gry powinno 
zawierać wartości i zasady dotyczące rozumienia gry przez szkołę, a także tego, w jaki sposób szkoła 
będzie wspierać szkolenie i rozwój zawodowy wszystkich dorosłych, którzy mają w tym swój udział. 
 
4.3.1 Co rozumiemy pod pojęciem "zabawa"? 

• Wielki uczony od sztuki Brian Sutton-Smith powiedział kiedyś: 
• Wszyscy gramy od czasu do czasu i wszyscy wiemy, jakie to uczucie. Ale jeśli chodzi o 

wygłaszanie teoretycznych wypowiedzi na temat tego, czym jest gra, popadamy w głupotę. 
Jest między nami niewiele porozumienia i wiele niejasności.   

• Niektóre z nich wynikają z tego, że ludzie nie mogą się zgodzić co do tego, gdzie leży granica 
między "grą" a "nie grą". Na przykład, czy ogląda się grę filmową? Albo gra na instrumencie 
muzycznym (dla przyjemności, jako praca, na egzaminie)? Albo zawodowy sport wyczynowy? 

• Inni mówią, że tak, ponieważ nie możemy się zgodzić co do tego, czym jest gra. Filozof 
Randolf Feezell sugeruje, że możemy myśleć o "grze" na co najmniej pięć różnych sposobów: 
 

- Zabawa jako zachowanie lub czynność: najbardziej powszechna konceptualizacja i być może 
dlatego mamy tendencję do myślenia w kategoriach zabawy jako czegoś, co ma początek i koniec, 
a odbywa się w wyznaczonych miejscach. 

- Zabawa jako postawa, motyw lub stan umysłu: idea zabawy jest o wiele bardziej związana z 
motywem i postawą niż z aktywnością i z tej perspektywy gra może być postrzegana jako coś, co 
wybuchnie, gdy warunki będą odpowiednie, a potem odpłynie, czasami w kwestii chwil, a często w 
bardzo przyziemny, codzienny sposób. 

- Zabawa jako forma lub struktura: niektórzy, którzy uczą się grać, przyglądają się "jak", na 
przykład rodzajom gry lub cyklom gry, o których mowa w punkcie 4.3.2 poniżej, lub przyglądają się 
zasadom gry - jak gracze wiedzą, że to, co się dzieje, jest zabawne (myśl, że graj lub podsłuchuj). 

- Zabawa jako znaczące doświadczenie: chodzi o wartość gry, zarówno pod względem 
bezpośredniej wartości wewnętrznej dla zawodnika, jak i bardziej instrumentalnych korzyści 
płynących z gry. Tradycyjnie, dorośli narzucali swoje własne znaczenia zabawie dzieci, często 
poszukując dla niej wartości wykraczającej poza samą zabawę. Inni twierdzą, że gra ma wartość 
wewnętrzną i jest dla samej siebie. Warto spróbować wyjść poza tę prostą perspektywę binarną. 

- Zabawa jako zjawisko ontologicznie odrębne: niektórzy filozofowie gry sugerują, że zamiast 
graczy grających w grę, grają zawodnicy; innymi słowy, gra jest zjawiskiem, które powstaje jako 
coś innego niż indywidualne i wspólne doświadczenia zawodników.  
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Możesz zobaczyć, jak te pięć różnych sposobów myślenia o sztuce może utrudnić wymyślenie 
definicji tego, czym jest sztuka. Przedstawiono tu trzy definicje - w literaturze jest ich o wiele więcej, 
ale są to elementy wspólne. 

Pierwsza z nich pochodzi od psychologa rozwoju, Catherine Garvey. Wymienia następujące cechy i 
mówi, że wszystkie pięć musi być obecne, aby zachowanie mogło być uznane za zabawę. 

- Gra jest przyjemna i przyjemna (ale niekoniecznie zawsze "zabawna"); 

- Gra nie ma żadnych zewnętrznych celów (motywacja do gry jest nieodłączna, bardziej dotyczy 
raczej procesu niż produktu, oznacza niż kończy się); 

- Gra jest spontaniczna i dobrowolna (chociaż zawsze będą ograniczenia i kompromisy, jak 
omówiono poniżej); 

- Gra polega na aktywnym zaangażowaniu ze strony gracza (często jest to kwestionowane - czy 
oglądanie filmu może być grane?); 

- Gra ma systematyczny związek z tym, co nie jest grą.    

Ta ostatnia cecha, być może najbardziej interesująca, zasługuje na nieco większą uwagę. Garvey ma 
tu na myśli to, że oddzielenie gry od "nie-gry" jest fałszywe. Akcje gry nie tylko przypominają akcje 
"real life" (gra często opisywana jest jako akcje w trybie symulacyjnym), ale jej korzyści wykraczają 
poza "sprawiedliwą" grę. 

Drugi pochodzi od Gordona Burghardta, biologa studiującego zabawę dla zwierząt. Jego pięć cech 
charakterystycznych gry to: 

- Gra ma ograniczoną funkcję natychmiastową (jest to zachowanie "jakby", a nie jakakolwiek 
natychmiastowa funkcja przetrwania); 

- Gra jest spontaniczna, dobrowolna i prowadzona dla własnego dobra; 

- Gra różni się strukturalnie lub czasowo od działań, które naśladuje (na przykład, zabawa nie jest 
tym samym, co prawdziwa walka; elementy nonsensu mogą wejść do gry, nie jest ograniczona przez 
"rzeczywistość", jest "jak gdyby"); 

- Zabawa odbywa się wielokrotnie w okresie młodzieńczym (dzieci i młode zwierzęta bawią się często 
w ten sam sposób, ale sprawy zawsze są nieco inne); 

- Zabawa odbywa się tylko na "rozluźnionym polu" (jeśli młode zwierzęta są przewlekle 
zestresowane lub zagrożone, jest mało prawdopodobne, że będą się bawić).  

Ostateczna lista cech charakterystycznych pochodzi z brytyjskich zasad sztuk teatralnych. Tam gra 
jest zdefiniowana jako: 

proces, który jest swobodnie wybierany, kierowany osobiście i wewnętrznie umotywowany. Oznacza 
to, że dzieci i młodzież określają i kontrolują treść i intencje swojej zabawy, kierując się własnymi 
instynktami, pomysłami i zainteresowaniami, na swój własny sposób z własnych powodów.  
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 Wiele z tych cech jest rozpoznawalnych w literaturze. Jednak pojęcie swobodnego wyboru zabawy 
jest być może raczej wyidealizowane, a zatem problematyczne, jeśli chodzi o zachowanie dzieci w 
szkole. Każdy, kto przyglądał się grupom dzieci podczas zabawy, będzie wiedział, że aby gry grupowe 
odniosły sukces, należy przyjąć różne role. Relacje władzy w grupach są wyraźnie widoczne w 
procesie przydzielania ról: często, jeśli dzieci chcą być częścią gry grupowej, będą musiały 
zaakceptować innego członka grupy mówiącego im, jak mają się bawić. Jednak zasada 
samoorganizacji jest przydatna, ponieważ pomaga ograniczyć zbyt wiele ingerencji lub fałszerstw ze 
strony dorosłych, którzy starają się kontrolować lub kierować zabawą dzieci. W przypadku szkół 
przyjaznych zabawie kluczową zasadą jest to, że zabawa odbywająca się na placu zabaw powinna być 
w jak największym stopniu samoorganizowana przez dzieci; zastosowanie pedagogiki zabaw będzie 
jednak wymagało nieco bardziej ukierunkowanego i ustrukturyzowanego podejścia. 

Podobnie, koncepcja "wyboru" oznacza, że jest to kwestia racjonalnego rozważenia opcji, ale może 
nie to samo dzieje się w całej jej rozciągłości. Zabawa wyłania się ze zgromadzenia wszystkiego, co 
się tam wtedy i w tym miejscu, i może obejmować dostępne zasoby, cechy krajobrazu, emocje, 
uczucia, pragnienia bycia częścią tłumu, lęk przed bólem lub bycie wypowiadanym, działania 
oportunistyczne i spontaniczne i tak dalej. Spontaniczność prowadzi do nieprzewidywalności. 
Wszystko może iskrzyć zmianę kierunku gry lub rozpocząć nową grę. Jeśli spontaniczność i 
nieprzewidywalność są kluczowymi cechami gry, rodzi to ciekawe pytania dotyczące wyboru. Jednak 
zasada wspierania samoorganizującej się gry (gdzie być może to sama gra jest samoorganizowana) w 
czasie gry nadal obowiązuje. 

Idea postrzegania samej zabawy jako samoorganizowanej, a nie jako samodzielnej zabawy, a nie jako 
samodzielnego wyboru sposobu, w jaki bawią się dzieci, jest warta nieco więcej uwagi. Dzieci (i 
dorośli) są zmotywowani do poszukiwania możliwości, w których życie czuje się lepiej, zazwyczaj 
poprzez poszukiwanie możliwości zabawy gdziekolwiek się znajdują. Jednak nie dokonuje się to w 
drodze osobnego i indywidualnego wyboru - wcześniej widzieliśmy, jak ten sposób opisywania 
zabawy może być problematyczny. Raczej chęć poszukiwania chwil, w których życie jest lepsze, 
zostaje wrzucona do zespołu każdej chwili, a spotkania dzieci z tym, co ma być pod ręką (krajobraz, 
przedmioty materialne, inni ludzie lub zwierzęta, a także bardziej niematerialne aspekty, takie jak 
kultura szkoły, znajomość kodów zachowań i konsekwencji itp. Zabawa wyłania się z asamblażu, a nie 
jest bezpośrednio kontrolowana przez każde dziecko. Zabawa wybuchnie, gdy tylko pozwolą na to 
warunki; preferencje, pragnienia i zdolność do działania dzieci będą częścią całego zespołu. W 
pewnym sensie jest to piąty sposób teoretyzowania sztuki Feezella. Oznacza to, że dorośli, którzy 
chcą wspierać zabawę dzieci, muszą nauczyć się zwracać uwagę na warunki, które ją wspierają i 
ograniczają.  
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Gra została również opisana jako świadome tworzenie niepewności, a także jako kontrolowanie 
wymknięcia się spod kontroli.  Często jest spontaniczna, oportunistyczna i ulotna, zaangażowana dla 
przyjemności, jaką przynosi na ten moment. 
Staraj się zwracać uwagę na momenty zabawy, które mogą pojawić się wszędzie i wszędzie: w 
supermarkecie, w autobusie. Zwróć jak największą uwagę na drobne szczegóły scenariusza. Chwile te 
pomagają nam spojrzeć poza zabawę jako działalność związana z czasem i przestrzenią oraz bardziej 
w kierunku tego, jakie są warunki sprzyjające pojawieniu się zabawy. Zazwyczaj są one bardzo 
zwyczajne: zabawa przeplata się z codziennym życiem w dość przyziemny sposób, a jednak to 
właśnie te chwile w znacznym stopniu przyczyniają się do dobrego samopoczucia i radości życia 
dzieci. 
4.3.2 Patrząc na to, jak przebiega rozgrywka: rodzaje rozgrywek, cykl rozgrywki 

Typy zabawy: Odtwarzanie przybiera wiele form. Ci, którzy studiują zabawę ze zwierzętami, często 
bawią się grupowo w trzy kategorie: graj przedmiotami, graj lokomotoryczna oraz gra w trybie 
szorstkim i bębnowym. Inni zwracają uwagę na różnorodność form gry, wiele więcej niż trzy, 
niektórzy sugerują, że mogą być ich setki. Dramatopisarz Bob Hughes, po włoku literatury na temat 
sztuki, wymyślił listę 16 typów zabaw: 

• - Komunikacja (zabawa słowami) 
• - Kreatywny (podchodzący 

eksperymentalnie do materiałów) 
• - Dramatyczne (przedstawienie) 
• - Fantazja (doświadczanie tego, czego 

nigdy nie będzie) 
• - Poszukiwawcze (badające, jak to 

działa) 
• - Głębokie (podejmowanie ryzyka, 

szerzej omówione w sekcji 4.5) 
• - Wyobraźnia (wyobrażenie sobie 

świata rzeczywistego) 
• - Lokomotor (ruch fizyczny) 
•  

• - Opanowanie (kontrola środowiska 
naturalnego) 

• - Obiekt (badanie właściwości 
obiektów) 

• - Podsumowujący (przeżycie przeszłych 
etapów ewolucji człowieka) 

• - Rola (odgrywanie znanych ról) 
• - Rough and tumble (play fighting) 
• - Społeczne (graj z zasadami) 
• - Społeczno-dramatyczne (odtwarzanie 

scenek z własnego życia dzieci) 
• - Symboliczne (gdzie obiekt oznacza coś 

innego). 
 

Play Scotland opracowało zestaw narzędzi, w jaki sposób rodzaje zabaw mogą wspierać szkocki 
program nauczania, a więc będą przydatne dla szkół zajmujących się pedagogiką zabawową.  

Cykl zabaw: Dwóch innych autorów sztuk teatralnych, Gordon Sturrock i Perry Else, opracowało 
model zrozumienia procesu gry, czerpiąc z pomysłów z psychologii głębi.  Postrzegają sztukę jako 
wyraz ukrytego materiału i sugerują, że umiejętność gry i zabawy poprzez ten ukryty materiał jest 
podstawą dobrego zdrowia psychicznego, zapobiegając przyszłym nerwicom. Sugerują, że zabawa 
przybiera formę cyklu składającego się z sześciu części składowych.  Cykl odbywa się zarówno w 
wewnętrznym (umysł), jak i zewnętrznym świecie dziecka. Punktem wyjścia jest "metalude", a jest to  
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moment wyobraźni lub marzenia o dniu w umyśle dziecka, co skutkuje wydaniem przez nie "kija do 
zabawy".  Ten sygnał może być werbalny lub niewerbalny i jest zaproszeniem dla innego dziecka lub 
osoby dorosłej, przedmiotu lub otoczenia. Kije do zabawy są wydawane z oczekiwaniem na jakąś 
reakcję: jeśli nastąpi pozytywny "powrót" (albo w kategoriach osoby przystępującej do gry, albo w 
kategoriach wystarczającej elastyczności lub zainteresowania ze strony przedmiotu lub otoczenia), 
wówczas tworzona jest "rama do zabawy". Rama gry tworzy granicę, która oddziela to, co dzieje się 
wewnątrz (gry) od tego, co znajduje się na zewnątrz, i może być tworzona przez granice fizyczne, 
zasady, rytuały i narracje, jak również twarze do gry i język ciała (metakomunikacja), który mówi 
graczom, że jest to gra, a nie rzeczywistość. Po ustanowieniu kija i powrotu w ramach ramy gry, 
następuje "przepływ gry"; w tym miejscu gracze angażują się w treść, narracje, motywy lub wymianę 
ramy gry. Szósty i ostatni element cyklu gry określa się mianem "zagłady" i odnosi się to do 
momentu, w którym zawodnicy decydują się zakończyć cykl. Często ten moment jest źle rozumiany 
przez dorosłych, którzy mogą postrzegać go jako destruktywny i mogą próbować utrzymać grę. 
Kije do gry nie zawsze mogą być postrzegane jako pozytywne zachowanie, szczególnie jeśli są one 
nakładane na nie lękiem lub agresją i czasami mogą być źle zrozumiane. Dla niektórych dzieci brak 
powrotu do swojego kija wywołuje niepokój, co oznacza, że raz po raz wznawiają ten sam kij. 
Sturrock i Else nazywają to "dysplay". Często jest ona rozumiana przez dorosłych jako wymagające 
zachowanie. 
 

4.3.3 Patrząc na wartość gry 

• Podobnie jak wiele nieporozumień co do definicji i form gry, tak samo nie ma zgody co do jej 
wartości i funkcji. Gordon Burghardt przedstawia następujący wybór cytatów, aby 
zademonstrować ogromny wachlarz idei, aktualnych i historycznych, dotyczących natury 
ludzkiej gry, które można dostrzec nawet poprzez drobne poszukiwania literackie: 

• Zabawa jest procesem najbardziej sprzyjającym rozwojowi umiejętności ruchowych, 
zdolności uczenia się, wyobraźni i osiągnięć edukacyjnych w dzieciństwie i niemowlęctwie. 

• Zabawa leży u podstaw wszelkiej kreatywności i innowacji, w tym sztuki i nauki tworzonej 
przez dorosłych. 

• Zabawa, podobnie jak bezczynność, to nie tylko strata czasu, ale także proces prowadzący do 
zaniedbania nauki i pracy. 

• Gra to tylko wygłupy; początek śliskiego zbocza prowadzącego do przestępczości, hazardu, a 
nawet przestępczości. 

• Gra to wolność. 
• Gra jest szczęśliwym i entuzjastycznym udziałem w życiu. 
• Gra jest okrutnym sportem, dokuczaniem i rywalizacją. 
• Gra jest niezbędnym wytchnieniem od uroczystej troski o życie. 
• Gra jest poważnym zachowaniem, w którym uczą się sztuki walki (pomyśl o uwadze księcia 

Wellingtona o wygranej bitwie pod Waterloo na boiskach Eton). 
• Gra jest zachęcana przez potężnych w społeczeństwie, aby odwrócić uwagę mas od ich 

opresji, lub bardziej łagodnie, ich brak kontroli nad decyzjami ich dotyczącymi. 
• Gra musi być zorganizowana i kontrolowana przez rządy lub inne instytucje dla dorosłych, 

aby kontrolować młodych ludzi i skierować ich w odpowiedzialne dorosłość. 
• Zabawa została wyidealizowana przez producentów, aby sprzedawać drogie zabawki 

nerwowym rodzicom, a nie ich dzieciom. 
• Zachowania związane z zabawą zostały wykorzystane przez producentów, aby mogli 

produkować i sprzedawać zabawki o charakterze antyspołecznym lub stereotypowym pod 
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względem płci oraz gry z użyciem przemocy, które przemawiają do dzieci, ale nie mają 
wartości społecznej. 

• Zabawa jest wywrotowa i podważa państwo. 
• Gra jest burżuazyjnym produktem industrializacji i została tak oznakowana dopiero po tym, 

jak praca została odcięta od codziennych czynności. 
• Zabawa jest źródłem rytuałów i mitów, za pomocą których budujemy nasze życie. Całe życie 

jest tylko grą lub sceną, na której się poruszamy w przydzielonym nam czasie. 
• Dorosłe teoryzacje zabawy dla dzieci często mówią więcej o dorosłych pragnieniach dzieci 

niż własne doświadczenia z zabawą dla dzieci. Po całym życiu nauki gry Brian Sutton-Smith 
zasugerował, że ideologie stypendiów na zabawę można podzielić na siedem "retoryk":   

•  

- Graj jako postęp: Z tej perspektywy zabawa jest postrzegana i ceniona jako kluczowy mechanizm 
rozwoju dzieci i małych zwierząt. Jest to być może najbardziej ceniona perspektywa, jaka istnieje 
obecnie w społeczeństwie zachodnim, ale jak twierdzi Sutton-Smith, może nie ma na to zbyt wielu 
dowodów empirycznych.  

- Graj jak wyimaginowany: Jak sama nazwa wskazuje, te poglądy retoryczne grają jako 
przemieniające, zdolne do tworzenia sytuacji pozorów, improwizacji i fantazji.  

- Gra w "ja": Wyjaśnienia i uzasadnienia gry, które koncentrują się na "szczytowym 
doświadczeniu" związanym z zanurzeniem, przepływem, przyjemnością - wewnętrzną wartością 
gry dla gracza. 

- Graj jako los: Tutaj gra jest postrzegana jako egzystencjalny optymizm, z wiarą w przeznaczenie, 
szansę i szczęście.  

- Graj jako władza: Retoryka gry jako władza reprezentuje sposoby, w jakie gra może być 
wykorzystana do utrzymania i wzmocnienia statusu tych, którzy kontrolują grę. 

- Graj jako tożsamość: "Tożsamość" jest tu raczej tożsamością zbiorową niż indywidualną. Gra jest 
postrzegana w kontekście społecznym i reprezentuje przynależność do wspólnoty graczy, która 
może mieć własną unikalną kulturę i tożsamość oraz formy ekspresji. 

- Graj jako frywolność: Gra wywraca świat do góry nogami; odwraca klasyczną etykę pracy i 
rozwija się w oparciu o nonsens i głupotę. 

Sutton-Smith sugeruje, że retoryka losu, władzy, frywolności i tożsamości reprezentuje "starożytne" 
tradycje studiowania i wyjaśniania sztuki, podczas gdy retoryka postępu, wyimaginowanego i jaźni 
może być postrzegana jako "nowoczesny" zestaw, w którym gra jest racjonalizowana w celu 
pełnienia użytecznej funkcji. Jak już powiedziano, zdecydowanie dominującą retoryką, jeśli chodzi o 
studiowanie dziecięcej zabawy, jest retoryka postępu. Gra jest ceniona za jej rolę w uczeniu się i 
rozwoju. Jest to mocny argument przemawiający za korzyściami płynącymi z gry, zwłaszcza dla szkół, 
jednak przesłania również inne sposoby rozumienia wartości gry. Jest to perspektywa zorientowana 
na przyszłość, kładąca nacisk na to, czym będą lub powinny się stać dzieci; inne perspektywy mogą 
uwzględniać bezpośrednie korzyści płynące z zabawy dla zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci.  

W swojej zabawie dzieci często mają odpowiednie aspekty swojego codziennego życia, więc może się 
wydawać, że ćwiczą umiejętności na przyszłość. Jednak po bliższym przyjrzeniu się i zgodnie ze 
stanowiskiem Burghardta przedstawionym w punkcie 4.3.1 powyżej, dzieci często zniekształcają te 
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aspekty, wprowadzając nonsens lub przesadę, wywracając codzienny świat do góry nogami, aby 
uczynić go mniej strasznym lub mniej strasznym.  Sutton-Smith twierdzi, że gra motywowana jest 
"przede wszystkim uczuciami, a nie tylko obrazami rzeczywistości".  Dzieci mogą doświadczyć 
surowych emocji pierwotnych, takich jak strach, złość, szok, obrzydzenie, szczęście i smutek w swojej 
zabawie bez konsekwencji, jakie takie emocje mogą przynieść w "prawdziwym" świecie. Są one 
pośredniczone przez społeczne, drugorzędne emocje, które pomagają tworzyć zasady i rytuały, dzięki 
którym gracze wiedzą, że jest to zabawa. To właśnie nadaje zabawie witalność i motywuje dzieci do 
szukania więcej zabawy.  

W przeglądzie literatury na temat gry Lester i Russell zasugerowali, że bezpośrednimi korzyściami 
płynącymi z gry może być doświadczenie tej emocjonalnej witalności jako przyjemności, która jest 
podstawą dobrego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. To również primes systemów 
reakcji na stres i regulacji emocjonalnych, pomagając dzieciom radzić sobie z nieoczekiwanym. 
Odgrywa również kluczową rolę w budowaniu przywiązań do rówieśników i miejsc, a także wspiera 
kreatywność i otwartość na naukę. Są to natychmiastowe korzyści, które będą miały również wartość 
dla dzieci w późniejszym życiu, ale bardziej pod względem rozwoju architektury dobrego 
samopoczucia niż uczenia się konkretnych umiejętności. 

4.3.4 Trójkąt wartości 
Dominujący sposób rozumienia wartości gry nadaje jej wartość instrumentalną, sugerując, że gra jest 
cenna dla czegoś innego niż zabawa: uczenie się określonych umiejętności, angażowanie się w 
aktywność fizyczną i tak dalej. Problem polega na tym, że jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tę 
instrumentalną wartość, niektóre z natychmiastowych korzyści płynących z gry mogą zostać 
utracone, na przykład te, które wynikają z czystego nonsensu gry lub ze spontanicznej, 
oportunistycznej i irracjonalnej natury gry. Przydatnym narzędziem do rozważenia napięcia między 
wartością instrumentalną i wewnętrzną gry jest narzędzie, które zostało pierwotnie opracowane w 
celu rozważenia wartości publicznego finansowania sztuki i kultury. John Holden sugeruje trójkąt 
wartości, który pokazuje wzajemne powiązania pomiędzy trzema wartościami, zaadaptowanymi 
tutaj do zabawy dla dzieci: 
- wewnętrzna wartość zabawy: czysta przyjemność z gry dla własnej przyjemności, coś, co trudno 
zmierzyć pod względem wyników; 
- wartość instrumentalna: w jaki sposób gra może pomóc zaspokoić pragnienia dorosłych dzieci, 
takie jak umiejętności uczenia się, aktywność fizyczna itp; 
- wartość instytucjonalna: w jaki sposób szkoła może wnieść wartość dodaną do tego, co oferuje, 
stając się przyjazną dziecku. 
 

4.3.5 Włączenie zabawy do swojego oświadczenia pisemnego 
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Pierwszy wskaźnik dla tego kryterium jakości stwierdza, że pisemne oświadczenie powinno zawierać 
zrozumienie natury i wartości gry, wykazując uznanie dla znaczenia samoorganizującej się gry. 
Dodaje: 
Ważne jest, aby odróżnić zabawę zorganizowaną od zajęć kierowanych przez dorosłych, które mogą 
być zabawne. Oba są ważne, ale w czasie zabawy (zaprogramowane godziny w ciągu całego dnia 
szkolnego, kiedy nie ma innych wymagań wobec dzieci), należy skupić się na "darmowej" zabawie, 
która nie jest kierowana przez dorosłych. Biorąc to pod uwagę, szkoły mogą chcieć opracować 
wytyczne dotyczące granic w kluczowych kwestiach dotyczących samoorganizującej się zabawy 
dzieci: ryzyka, brudu i swobody zabawy, jak chcą. 
Oświadczenie to powinno zawierać zestaw wartości, zasad i przekonań oraz plan działania na rzecz 
praktycznej poprawy i przeglądu. Wartości, zasady i przekonania będą kierować wszystkimi 
procesami decyzyjnymi dotyczącymi działań mających na celu poprawę jakości gry. Działania 
powinny określać, kiedy zostaną wdrożone, kto będzie za nie odpowiedzialny i obejmować proces 
przeglądu. 
W tej części podręcznika przedstawiono kilka różnych sposobów myślenia o tym, czym jest sztuka, 
jak działa i jaka jest jej wartość. Wszystkie te zagadnienia zostały również omówione w ramach kursu 
szkoleniowego. Spróbuj ułatwić dogłębną dyskusję z interesariuszami na temat tego, jak rozumiesz 
grę; prawdopodobnie będzie się ona różniła w zależności od tego, czy mówisz o płaceniu w czasie 
gry, czy też o pedagogice zabawowej. Kluczową zasadą etykiety "Play-friendly School label" jest 
jednak to, że szkoła powinna być jak najbardziej otwarta na samoorganizującą się zabawę dzieci. Jest 
to zgodne z definicją sztuki przedstawioną przez UNCRC w Komentarzu ogólnym nr 17: 
nieobowiązkowe, motywowane wewnętrzną motywacją i podejmowane dla własnego dobra, a nie 
jako środek do osiągnięcia celu. Może przybierać nieskończone formy, ale kluczowymi cechami gry są 
zabawa, niepewność, wyzwanie, elastyczność i nieproduktywność. 
Wreszcie, nie zapomnij zawrzeć w swoim oświadczeniu pisemnym, w jaki sposób szkolisz personel i 
wspierasz jego rozwój zawodowy. 
 
4.4 Dostęp 
Wszystkie dzieci muszą się bawić bez względu na wiek, płeć, kulturę, pochodzenie społeczne, 
warunki ekonomiczne oraz różne zdolności fizyczne i psychiczne. Dlatego też ważne jest, aby 
rozpoczynając pracę nad tym, by szkoła była przyjazna dla dzieci, uwzględnić potrzeby wszystkich 
dzieci w szkole (i ewentualnych przyszłych dzieci), nie przyjmując przy tym żadnych założeń. Wiele 
grup ludzi spotyka się z dyskryminacją ze względu na rasę, narodowość, kolor skóry, wyznanie, 
religię, płeć, niepełnosprawność, wiek i okoliczności osobiste. Dyskryminacja oznacza, że niektóre 
dzieci nie mogą uczestniczyć w zabawach na równych warunkach lub znajdują się w niekorzystnej 
sytuacji. Dzieci doświadczające dyskryminacji mogą mieć niską samoocenę, niską pewność siebie, 
poczucie wyobcowania i niższości. W podręczniku oferowany jest szereg narzędzi wspierających 
szkoły w zwracaniu uwagi na założenia oraz zwyczaje i procedury funkcjonowania szkoły i 
poddawania ich krytycznej kontroli (np. sekcja 4.2.2 dotycząca uczestnictwa dzieci i sekcja 6.6 
dotycząca krytycznej kartografii). Narzędzia te mają na celu budowanie zbiorowej mądrości, która 
może obejmować różne sposoby poznawania tego, jak funkcjonują przestrzenie i kultura, aby 
wspierać zabawy ograniczające dla wszystkich dzieci. 
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Jako punkt wyjścia ważne jest uwzględnienie w swoim oświadczeniu pisemnym czegoś, co pokazuje, 
że możliwości zabawy, jakie oferuje szkoła, mają charakter zarówno integracyjny, jak i zachęcający 
do stosowania praktyk antydyskryminacyjnych. Oznacza to, że wszystkie dzieci powinny mieć 
możliwość wzięcia w tym udziału, a na dorosłych spoczywa obowiązek dostosowania i zmiany 
przestrzeni, zasobów, systemów i kultury w sposób wspierający uczestnictwo wszystkich dzieci. 
Barierami dla integracji mogą być bariery środowiskowe, instytucjonalne lub postawy. 
Ważne jest również zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wszystkich zasobów przez cały rok. 
W krajach, w których często na przeszkodzie stoi zła pogoda, szkoły powinny zastanowić się nad 
sposobami przezwyciężenia tego zjawiska. Często jest to tylko podejmowanie prostych działań, 
takich jak zapewnienie dzieciom odpowiedniej odzieży i obuwia lub zainstalowanie "wieszaka na 
ubrania" do przechowywania obuwia na zewnątrz.  
 
4.5 Ryzyko 
Ryzyko jest nieodłącznym elementem zabawy dzieci. Zrozumiałe jest, że dorośli chcą, aby dzieci były 
bezpieczne, ale istnieje coraz więcej dowodów na to, że nadopieka może przynieść efekt przeciwny 
do zamierzonego i że zdrowa zabawa obejmuje podejmowanie ryzyka na własnych warunkach. 
W artykule "Avoiding a Dystopian Future for Children's Play" autorzy omawiają kulturę strachu, która 
obecnie przenika społeczeństwo, powodując ogólną nietolerancję wobec ryzyka i daremne próby 
usunięcia wszelkich zagrożeń z życia dzieci.  
 
Stopniowa zmiana, która wkrada się w ciągu dziesięcioleci, może spowodować powstanie amnezji 
pokoleniowej, w której wcześniej cieszące się wolnościami i pożądanymi celami zapadają w odległe 
wspomnienia. Co więcej, z powodu globalizacji problem ten ma również charakter globalny. 
Autorzy zwracają dalej uwagę na bogactwo o 
  
 

4.5.1 Ocena ryzyka 

Ocena ryzyka jest pojęciem, które zyskało na popularności w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Opiera się 
ona na założeniu, że ryzyko istnieje "na zewnątrz" w sposób, który można zmierzyć (ocenić) i że 
naszym obowiązkiem jest ocena ryzyka w celu zapobieżenia szkodom, do których może prowadzić. 

Szkoły są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, dlatego od pracowników oczekuje się dobrych 
umiejętności w zakresie oceny ryzyka. W literaturze na temat ryzyka w zabawach dla dzieci starano 
się zrównoważyć obawy dorosłych, ryzyko urazów i korzyści płynące z ryzyka (zob. pkt 4.5.2 poniżej). 
Przydatnym punktem wyjścia jest zrozumienie różnicy między ryzykiem a zagrożeniem. Zagrożenie 
może być rozumiane jako potencjalne źródło zagrożenia, natomiast ryzyko może być postrzegane 
jako prawdopodobieństwo zagrożenia powodującego rzeczywistą szkodę lub uraz. Niektóre 
zagrożenia nie oferują nic do zabawy, takie jak stłuczone szkło lub zardzewiałe paznokcie, i muszą 
być usunięte. Inne, takie jak ostre narzędzia, sprzęt do zabawy lub drzewa, wymagają bardziej 
zróżnicowanego podejścia. 

Należy ocenić, czy ryzyko jest dopuszczalne, czy też nie. Gdyby całe ryzyko zostało uznane za 
niedopuszczalne, możliwości zabawy dla dzieci byłyby poważnie ograniczone. Podejmowanie ryzyka 
jest normalną częścią życia i dorastania - bez niego nie uczymy się, jak sobie radzić, odkrywać nasze 



Szkoła Przyjazna Zabawie - podręcznik dla szkół 
 

32 
 

możliwości i rozwijać nowe umiejętności. Dzieci potrzebują zatem możliwości sprawdzenia swoich 
osądów, poszerzenia swoich umiejętności i wzięcia odpowiedzialności za siebie. Ponadto, czysty 
dreszczyk emocji związany z podejmowaniem ryzyka przynosi korzyści w postaci przyjemności i 
przyjemności (daleko od odpustu, są one podstawą dobrego stanu zdrowia psychicznego). 
Pracownicy będą musieli zdecydować, które rodzaje ryzyka są akceptowalne, a które 
niedopuszczalne, ponieważ potencjalne zagrożenie jest zbyt duże. 

W przeglądzie literatury Brussoniego i kolegów na temat podejmowania ryzyka i bezpłatnych zabaw 
stwierdzono, że dzieci zazwyczaj znajdują "zinstytucjonalizowane" miejsca, takie jak place zabaw, są 
nudne i w związku z tym poszukują innych możliwości podejmowania ryzyka. Jednak badania 
pokazują również, że dzieci uczą się zarządzania ryzykiem dla siebie i swoich rówieśników poprzez 
ryzykowne zabawy. Pokazują one nawet jasne strategie łagodzenia szkód podczas zabawy i dzieliły 
się swoimi strategiami z rówieśnikami podczas zabawy. Zapewnienie miejsc, w których mogą 
spróbować ryzykownych zabaw (z oceną ryzyka i korzyści oraz odpowiednią profilaktyką) może być 
dobrą alternatywą dla niebezpiecznych miejsc publicznych. 

5.5.2 Ocena ryzyka i korzyści 

Ocena ryzyka i korzyści obejmuje identyfikację zagrożeń i możliwych rodzajów ryzyka, jakie 
stwarzają, a także określenie korzyści, jakie przynoszą dzieci w podejmowaniu/otwieraniu się na 
takie ryzyko i doświadczaniu dreszczyku emocji, które oferują. Na przykład zabawa w śniegu może 
być bardzo ryzykowna - dzieci mogą się ślizgać i upadać i doznawać umiarkowanych obrażeń, sam 
śnieg może nie być lodowaty, a podłoże pod nim może być niebezpieczne. Ale gdybyśmy tylko 
przyjrzeli się ryzyku, nigdy byśmy na to nie pozwolili! Korzyści z zabawy na śniegu są jednak liczne 
(pewność siebie, kompetencje, koordynacja, eksploracja, umiejętności radzenia sobie, radość, 
wspólnota, robienie czegoś innego, dreszczyk emocji....) i dopóki sprawdzamy (i nadal sprawdzamy) 
warunki i znamy indywidualne/ogólne umiejętności, nastroje i zachowania dzieci, to co jest złego w 
zabawie na śniegu?  

Ocena ryzyka i korzyści jest zalecana w dokumencie brytyjskiego Forum Bezpieczeństwa Zabawy 
Dzieci "Zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu rozrywki": Przewodnik wdrażania.  Play Safety Forum 
jest współpracą pomiędzy organizacjami zabaw, Association of Play Industries, The Child Accident 
Prevention Trust i Royal Society for the Prevention of Accidents, a przewodnik jest zatwierdzony 
przez brytyjski Health and Safety Executive. Daje mu to prawo do poważnego potraktowania, oraz  

ma również wpływ na standardy przemysłowe. Najnowsza wersja normy europejskiej dotyczącej 
stałych urządzeń luzem wyraźnie stwierdza, że dotyczy ona ryzyka i korzyści związanych z 
równoważeniem. Zmiana ta powinna poprawić jakość decyzji inspektorów, sądów i innych 
podmiotów. 

Ogólnie rzecz biorąc, promuje korzyści w postaci wartości zabawy (społecznej, fizycznej, 
psychologicznej), uczenia się (jak radzić sobie z prawdziwym ryzykiem) oraz zmniejszenia narażenia 
na ryzyko (przenoszenie dzieci z innych, bardziej niebezpiecznych miejsc). 

Przewodnik jest zdecydowanie warty przeczytania, ponieważ zawiera ramy prawne i polityczne 
(które, choć skoncentrowane na Wielkiej Brytanii, obejmują również perspektywę europejską), 



Szkoła Przyjazna Zabawie - podręcznik dla szkół 

 

33 
 

argumenty na temat korzyści płynących z podejmowania ryzyka w grze oraz wartości oferty gry, a 
także podejścia do przeprowadzania oceny ryzyka i korzyści.  

Opracowanie własnych formularzy oceny ryzyka i korzyści będzie zależało od kontekstu, w jakim 
znajduje się dana szkoła. Personel powinien przeprowadzać, rejestrować i przechowywać oceny 
ryzyka we wszystkich miejscach, w których bawią się dzieci, a także w przypadku wprowadzenia 
istotnych zmian. Ponadto, ponieważ obszary te są nadzorowane (co pozwala na nieco większą 
swobodę w zakresie poziomu ryzyka niż nienadzorowany plac zabaw), ocena ryzyka i korzyści może 
być "dynamiczna", to znaczy wyszkolony, doświadczony i pewny siebie personel, który zna dzieci i 
przestrzeń, może dokonać profesjonalnej oceny na podstawie własnego doświadczenia. 
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Rozdział 5: Kryterium jakości 3 - Dzieci mają wystarczająco 
dużo czasu na zabawę. 

Kryterium jakości 3: Dzieci mają wystarczająco dużo czasu na zabawę. 

3.1. Udostępniamy wystarczająco dużo czasu w ramach planu zajęć na samoorganizującą się 
zabawę dzieci, gdy nie ma wobec nich żadnych innych wymagań. 

3.2. Czasy zaprogramowane do gry są honorowane i nie są odbierane.  

3.3. Rozważamy poświęcenie czasu na zabawę w pedagogice. 

3.4. Zwracamy uwagę i pracujemy z chwilami zabawy przez cały dzień szkolny. 

 

Pierwsze dwa kryteria zwracają uwagę na struktury przywództwa i proces, dzięki któremu szkoły 
mogą stać się przyjazne dla zabawy. Ostatnie trzy kryteria zaczynają koncentrować się na tym, jak 
wyglądają sprawy dzieci, patrząc na czas, przestrzeń i pozwolenie na zabawę (kultura szkoły), 
nakreślając zmiany, których szkoły mogą potrzebować. Te trzy nie istnieją w izolacji, są współzależne 
i wzajemnie powiązane. Kryterium 3 - czas na zabawę, kryterium 4 - przestrzeń, a kryterium 5 - 
szkolna kultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Przyjazna Zabawie - podręcznik dla szkół 

 

35 
 

5.1 Uwaga ogólna 17 dotycząca art. 31 Konwencji o prawach dziecka ONZ. 
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W 2013 r. Komitet Praw Dziecka ONZ opublikował komentarz ogólny (nr 17) do art. 31 Konwencji 
ONZ o prawach dziecka, w następstwie kampanii kilku międzynarodowych organizacji 
pozarządowych prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Dzieci. W 
dokumencie tym stwierdza się, że 

W oparciu o przeglądy wdrażania praw dziecka w ramach Konwencji, Komitet jest zaniepokojony 
słabym uznaniem przez państwa praw zawartych w art. 31. Słabe uznanie ich znaczenia w życiu 
dzieci skutkuje brakiem inwestycji w odpowiednie przepisy, słabym lub nieistniejącym 
ustawodawstwem ochronnym oraz niewidocznością dzieci w planowaniu na poziomie krajowym i 
lokalnym. Ogólnie rzecz biorąc, tam, gdzie dokonuje się inwestycji, chodzi o zapewnienie 
zorganizowanych i zorganizowanych działań, ale równie ważna jest potrzeba stworzenia dzieciom 
czasu i przestrzeni do spontanicznej zabawy, rekreacji i kreatywności oraz promowania postaw 
społecznych, które wspierają i zachęcają do takich działań.  

Komentarz zawiera interpretację art. 31 i wyznacza kontekst dla jego realizacji, podkreślając 
wyzwania, którymi należy się zająć i dzieci wymagające szczególnej uwagi. Potwierdza obowiązki 
rządów i formułuje zalecenia dotyczące tego, co rządy mogą zrobić, aby pomóc w poszanowaniu, 
ochronie i wypełnianiu praw wynikających z art. 31, w tym prawa do zabawy. Obejmuje to 
zdecydowane zachęcanie rządów do stanowienia prawa w odniesieniu do praw wynikających z art. 
31, w którym stwierdzono, że rządy "powinny zająć się zasadą wystarczalności - wszystkie dzieci 
powinny mieć wystarczająco dużo czasu i przestrzeni, aby mogły korzystać z tych praw". Komentarz 
zawiera również konkretne zalecenia dla szkół, w tym zapewnienie odpowiedniej przestrzeni 
wewnątrz i na zewnątrz w celu ułatwienia zabawy (i innych praw określonych w art. 31) w godzinach 
lekcyjnych i w ich pobliżu, sugerując, że szkoły powinny rozważyć, w jaki sposób ich teren może być 
wykorzystywany poza godzinami lekcyjnymi; że szkoły powinny zorganizować dzień w taki sposób, 
aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na odpoczynek i zabawę; program nauczania obejmujący 
zajęcia kulturalne i artystyczne; oraz pedagogikę, która oferuje aktywne, zabawne i partycypacyjne 
zajęcia i naukę. 

 

5.2 Znaczenie wydłużonych okresów gry 

Idea, że zabawa jest podstawowym mechanizmem adaptacyjnym i uczenia się, jest 
już traktowana jako zdrowy rozsądek przez badaczy uczenia się. Jak mówią Chan i 
Siegel: "Z punktu widzenia ewolucji na poziomie genetycznym i kulturowym, zabawa 
jest aktywnością, która umożliwia jednostkom kreatywne angażowanie się w nowe 
sytuacje, generując nowe, adaptacyjne reakcje w potencjalnych przyszłych 
interakcjach i środowiskach".  
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T oznacza, że zabawa jest czynnością, dzięki której uczymy się przystosowywać do nowych sytuacji. 
Winnicott, słynny psycholog, analizuje grę jako działanie w przestrzeni przejściowej: nie jest ona 
wewnętrzna dla siebie, ale też nie jest w "prawdziwym życiu". Między przestrzenią, połączeniem 
ciała, umysłu i otoczenia. Specjalna przestrzeń do nauki dla nieświadomego - i bardzo skutecznego - 
uczenia się, gdzie wszystko można wypróbować, a nawet zawieść bez konsekwencji. 

Jednakże, aby to nieświadome uczenie się wydarzyło się, potrzebny jest czas. Chociaż nie ma 
wątpliwości, że momenty zabawy mają wartość ulotną, to w sprawach sekund (patrz punkt 5.5), aby 
zebrać wszystkie owoce zabawy, potrzebny jest odpowiedni czas: 

- przenieść się do stanu fizycznego, w którym stres jest łagodzony, a układ nerwowy 
przywspółczulny włącza się; podobnie jak korzyści płynące z rozumowania i głębokiego oddychania; 

- "rozgrywać" traumatyczne wydarzenia, konflikty, uczucia słabości, samotności, bezradności; 

- poruszać się na tyle, aby ciało mogło się wzmocnić i rozwijać; 

- Być razem z innymi dziećmi na tyle, aby zsynchronizować się ze sobą, rozmawiać, kochać, walczyć i 
uczyć się wszystkiego, co jest do tego potrzebne; 

- spróbuj i spróbuj i spróbuj i spróbuj i spróbuj i spróbuj.....; 

- czuć się szczęśliwym i wolnym, co i tak jest ostatecznym celem życia osobistego. 

Trudno powiedzieć, ile czasu wystarczy na zabawę w dzień szkolny. Dzieci prosiłyby o niekończące 
się godziny, podczas gdy program nauczania kładzie wiele ograniczeń strukturalnych. Członkowie 
projektu CAPS uważają, że co najmniej godzina (60 minut) niezakłóconego czasu każdego dnia 
byłaby najlepsza. Oznacza to czas, który nie jest poświęcany na nic innego, jak lunch. Granie przez 
20 minut, spożywanie lunchu w dobrze uregulowanym obszarze restauracyjnym, a następnie 
powrót do gry nie jest zatem idealny. Zabawa zazwyczaj nie jest jak czytanie książki: możemy 
kontynuować tam, gdzie spadliśmy, ponieważ ma specjalne nastawienie u wszystkich 
uczestniczących w niej dzieci. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dokonanie tak radykalnej zmiany 
może być trudne, dlatego szkoły powinny zobowiązać się do zapewnienia jak największej ilości 
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niezakłóconego czasu na zabawę. Dwie 20-minutowe sesje to wciąż o wiele więcej niż tylko brak 
czasu na zabawę. 

Kryteria jakości uznają, że szkoły mogą znaleźć całe 60 minut w jednej nieprzerwanej sesji może być 
trudne do osiągnięcia, a więc stwierdzają: 

Minimalnym standardem jest to, że 12,5% dnia szkolnego powinno mieć czas na zabawę, gdy nie 
ma innych wymagań, z co najmniej jednym blokiem czasu dla dzieci, aby zaangażować się w 
nieprzerwaną grę. Dąży się do 20%. Zatem dla 6-godzinnego dnia szkolnego oznaczałoby to 
minimum 45 minut i dążenie do osiągnięcia co najmniej 72 minut. 

Inne wymagania" obejmują na przykład jedzenie przekąsek lub lunchu, ustawianie się w kolejce na 
lunch oraz procedury opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

5.3 Znaczenie uhonorowania czasu przeznaczonego na zabawę 

W szkole czas dzieci jest ściśle regulowany. Są godziny lekcyjne, godziny nauki, które zajmują 
większość dnia szkolnego. Przerwa to krótki okres pomiędzy czasem nauki, który należy podzielić na 
zabawę, jedzenie, pójście do toalety, może pójście do innej klasy, przebranie się na lekcje 
wychowania fizycznego itp. Ponieważ przerwa wynosi najwyżej 10-20 minut, często pozostaje tylko 
kilka minut na zabawę między zajęciami. Są one jednak nadal kluczowe dla złagodzenia stresu i 
oderwania się od skupionej uwagi; to jest to, co nazywamy odpoczynkiem. Są to również okresy, w 
których dzieciom nie mówi się, co mają robić i mają pewną niezależność. Przerwa jest biologiczną i 
społeczną potrzebą dzieci (i dorosłych też). 

Nadal jednak powszechnym doświadczeniem jest to, że nauczyciele (oczywiście nie wszyscy z nich) 
postrzegają te pory dnia jako rodzaj prezentu dla dzieci, który może być zabrany bez żadnego 
dalszego uzasadnienia przez 

- wydłużenie lekcji do wnęki / czasu przerwy; 

- Rozpoczęcie wcześniej; 

- lub karanie dzieci poprzez odebranie im przerw / przerw za postrzegane złe zachowanie lub 
dlatego, że szkoła ma trudności z radzeniem sobie z zachowaniem dzieci w okresach przerw. 

Takie podejście jest nie tylko negatywne z punktu widzenia zabawy, ale również bardzo skuteczne: 
dzieci bez przerwy, zabawy i poruszania się będą mniej skupione i uważne, bardziej wierne, a 
wszystko to w sposób mniej zachowawczy. Jeśli chodzi o trudne zachowanie w czasie przerwy i 
zabawy, nasi koledzy z OPAL odkryli, że wprowadzanie zmian w czasie gry, poprzez zmianę 
przestrzeni i kultury, ma znaczący wpływ na złe zachowanie. Centralnym zagadnieniem jest tu 
zastosowanie metodologii pracy teatralnej, która została szerzej opisana w rozdziale 7. 

 

5.4 Pedagogika teatralna i jej konsekwencje 

Badania naukowe i kognitywne dowiodły naukowo tego, co Platon już dobrze wiedział: uczenie się 
przez działanie jest najskuteczniejszym sposobem uczenia się. Nadal nasze systemy edukacyjne 
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koncentrują się na "przekazywaniu wiedzy/materiałów", co jest określone w krajowych programach 
nauczania. Nowoczesna metodologia pedagogiczna i podejścia są już zbudowane na uczeniu się 
empirycznym, takim jak uczenie się w ramach współpracy, metoda projektowa, uczenie się w oparciu 
o zapytania. Podejścia te są już małym krokiem w stronę pedagogiki opartej na zabawie.  

 

Trudno jest zdefiniować, jaką metodę pedagogiczną można nazwać zabawą - samoobjaśniająca się 
definicja może być taka, że jest to podejście, które sprawia, że dzieci czują, że się bawią, dzięki czemu 
wchodzą do specjalnej "przestrzeni przejściowej" do zabawy. 

Istnieje już kilka terminów / podejść / metod dotyczących zabawy i uczenia się, takich jak: 

- Poważna zabawa: zabawne metody wprowadzania innowacji, projektowania, kreatywnego 
rozwiązywania problemów. Mogą to być symulacje, odgrywanie ról, improwizacje, ćwiczenia 
rozwiązywania problemów. 

- Pedagogika oparta na dramacie: gra społeczno-dramatyczna i wyobraźnia.  

- Gry edukacyjne: określone zasady ćwiczeń dla osiągnięcia celu edukacyjnego. 

- Gry planszowe: gry planszowe i planszowe (papierowe lub online). 

- Gamifikacja: kiedy cały proces zamienia się w grę, na przykład poprzez zbieranie punktów, 
budowanie postaci itp. 

Kategorie te znacznie się pokrywają. Na przykład improwizacja społeczno-ekonomiczna jest 
klasyfikowana zarówno jako poważna gra, jak i dramaturgia. Konkretna gra może być częścią gry 
symulacyjnej, ale sama w sobie jest grą edukacyjną. Gry symulacyjne i (spółdzielcze) gry planszowe 
mają również bardzo bliski charakter, a ich wynik jest mniej otwarty dla gier planszowych. 
Gamifikacja może zawierać wszystkie powyższe elementy. Wspólnym czynnikiem łączącym te 
podejścia i metody jest to, że we wszystkich z nich uczestniczące dzieci (młodzież, a nawet dorośli) są 
bardziej emocjonalnie zaangażowane, a ta dodatkowa emocja (a zatem i motywacja) sprawia, że 
nauka jest skuteczna. 

Należy również podkreślić, że wszystkie te metody zabierają dzieci w przestrzeń "przemijającą", 
która jest czymś więcej niż tylko wyobraźnią, ale mniej niż rzeczywistością. Bycie nierealnym sprawia, 
że jest to bezpieczne miejsce do prób i błędów, a także miejsce do wypróbowywania nowych 
zachowań. 

Dlatego ważne jest podkreślenie, że ocena z tej przejściowej przestrzeni nie może być zamieniona na 
ocenę lub ocenę. Gdy zagrożone są prawdziwe stawki, to nie ma ich w przestrzeni przejściowej, a 
więc nie jest to już zabawa. 

5.5 Zabawne chwile w ciągu całego dnia szkolnego 

Jak wspomniano w rozdziale 4, zabawa nie jest tylko dyskretnym czasem i przestrzenią, ale 
wybuchnie, gdy tylko pozwolą na to warunki. Dzieci są zawsze wyczulone na możliwości ożywienia 
życia w klasie, w kolejce na obiad, na korytarzu. Czasami te zabawne chwile są rozumiane jako 
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zakłócające lub bezczelne. Szkoła przyjazna zabawie dostrzega potencjał tych chwil do przeżywania 
radości i wspólnoty. Nie oznacza to, że nic się nie dzieje, i będą okazje, kiedy żarty i żarty nie będą 
odpowiednie, ale szkoła przyjazna dla dzieci postrzega je raczej jako wyjątek niż regułę i nie jest 
przez nie zagrożona. Przykład można zobaczyć w tym fragmencie artykułu, który opowiada historię 
"czasu koła" w fińskim przedszkolu, gdzie normalne wzorce zachowania i relacje władzy są chwilowo 
zakłócane przez wstrzyknięcie nonsensu, a reakcja nauczyciela pomaga współtworzyć poczucie 
wspólnoty bez większego zagrożenia dla jej zarządzania przestrzenią.  

Nauczycielka z przedszkola, Sara, rozpoczyna apel: Magnus? 

Magnus odpowiada: Tak, [tutaj]. 

Sara: Peter? 

Piotrze: Nie, [nie tutaj], jestem w Magnusie. 

Peter, Magnus, Tine, Natalia i kilka innych dzieci prawie się śmiały. Piotr też uśmiecha się do swojego 
sukcesu. 

Sara z mrugnięciem pyta: Czy jesteś w Magnusie? 

Piotr pyta: Tak, czyż nie jest to raczej głupia rzecz do powiedzenia? 

Sara: Szczerze mówiąc, tak. 

Kiedy apel dociera do Katrine, mówi, że ona też jest w Magnusie. Dzieci się śmieją. 

Sara wskazuje zaskoczonym głosem: Teraz w Magnusie jest dwoje dzieci. 

Nadja: Potem musi urodzić. 

Dziewczynka: Dwa w brzuchu, nie, dwoje w uszach (śmieją się inne dzieci)... nie, dwoje w nosie 
(wszystkie dzieci chichoczą i śmieją się)... nie, dwoje w swoim małymeterku. 

Peter kontynuuje: Nie, dwóch w tyłku. 

Piotr i Magnus śmieją się tak bardzo, że prawie spadają z krzeseł. 
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Rozdział 6: Kryterium jakości 4 - Dzieci mają wystarczająco 
dużo miejsca do zabawy. 

Kryterium jakości 4: Dzieci mają wystarczająco dużo miejsca do zabawy. 

4.1. Udostępniamy jak najwięcej miejsca na zewnątrz do zabawy w każdych warunkach 
pogodowych poprzez projektowanie i dostępność odzieży i obuwia na zewnątrz. 

4.2. Środowisko fizyczne wspiera szeroki wachlarz form zabawy, w tym podejmowanie ryzyka 

4.3. Przestrzeń fizyczna jest możliwie jak najbardziej zróżnicowana, z różnymi wysokościami, 
materiałami, przedmiotami, cechami, nachyleniami itp. 

4.4. Dzieci mogą budować i przystosowywać przestrzenie do zabawy, odpoczynku, schronienia, 
obserwacji i spotkań towarzyskich. 

4.5. Dzieci mogą być aktywne fizycznie na wiele różnych sposobów 

4.6. Szeroki wachlarz stałych i możliwych do uzupełnienia zasobów jest dostępny do gry na różne 
sposoby 

4.7. Zwracamy uwagę na momenty zabawy i pracujemy z nimi. 
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Komentarz ogólny UNCRC 17 ma to do powiedzenia na temat środowiska fizycznego w szkołach: 

Państwa strony powinny dążyć do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz, 
aby ułatwić zabawę, sport, gry i spektakle w godzinach lekcyjnych i wokół nich; aktywnego 
promowania równych szans gry zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców; odpowiednich urządzeń 
sanitarnych dla chłopców i dziewcząt; placów zabaw, krajobrazów do zabawy i sprzętu, które są 
bezpieczne, właściwie i regularnie kontrolowane; place zabaw z odpowiednimi granicami; sprzęt i 
pomieszczenia zaprojektowane w taki sposób, aby wszystkie dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne, 
mogły w równym stopniu uczestniczyć w zajęciach; place zabaw, które stwarzają możliwości dla 
wszystkich form zabawy; lokalizacja i projektowanie placów zabaw z odpowiednią ochroną i z 
udziałem dzieci w projektowaniu i rozwoju.       

Stworzenie warunków sprzyjających zabawie wymaga zwrócenia uwagi na kulturę i atmosferę 
przestrzeni oraz jej cechy fizyczne. Te dwa elementy są od siebie wzajemnie zależne, ale zostały tutaj 
rozdzielone, aby ułatwić zajęcie się szczegółami. Należy zaplanować i utrzymać fizyczne cechy 
przestrzeni i dostępne zasoby do zabawy; należy również współtworzyć odpowiednią atmosferę, w 
której dzieci czują się bezpieczne i zdolne do zabawy, a personel nadzorujący zabawę dzieci docenia 
raczej sposoby wspierania niż bezpośredniego lub niepotrzebnego ograniczania zabawy dzieci. 
Podczas gdy niniejszy rozdział poświęcony jest przede wszystkim aspektom fizycznym, nieuniknione 
jest również pojawienie się aspektów społecznych i kulturowych. Niniejszy rozdział poświęcony jest 
głównie planowaniu i modyfikowaniu przestrzeni, natomiast w następnym i ostatnim rozdziale 
omówiono atmosferę i kulturę, gdy przestrzeń jest użytkowana przez dzieci. Wprowadza on szereg 
narzędzi konceptualnych, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu dylematu planowania zabawy, 
która jest samoorganizowana. 

 
6.1 Myślenie o przestrzeni kosmicznej 

Zazwyczaj myślimy o przestrzeni, jeśli w ogóle o niej myślimy, jako o układzie cech 
krajobrazu i obiektów materialnych, które stanowią neutralny pojemnik dla ludzkiego 
życia. Przestrzenie przeznaczone są do pełnienia funkcji: sal lekcyjnych, dworców 
kolejowych, ulic, placów zabaw, parków. Alternatywnym sposobem myślenia o 
przestrzeni jest postrzeganie jej raczej jako relacyjnej, a nie oderwanej od ludzkiej 
egzystencji. Z tej perspektywy przestrzeń jest zawsze w trakcie tworzenia poprzez 
relacje między ludźmi, ciałami, pragnieniami, nastrojem, przedmiotami materialnymi 
i symbolicznymi itd. Może to zabrzmieć trochę abstrakcyjnie, więc jest to 
zilustrowane tutaj historią: 

Podróżuję pociągiem przez centrum Londynu. Jest to rodzaj pociągu z przesuwanymi 
drzwiami, który otwiera się na duży przedsionek z słupem pośrodku. Jest wczesne 
popołudnie, więc obszar przedsionka jest pusty z powodu godzin szczytu osób 
dojeżdżających do pracy. Młoda dziewczyna wsiada do pociągu. Ma około 6 lub 7 lat i 
ma na sobie pełną spódnicę i błyszczące buty. Słup w środku przedsionka jest 
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nieodparty. Ona chwyta go i robi mały obrót wokół niego, a następnie chodźmy i robi 
pełny obrót i jej spódnica billows.  

Jest to codzienna chwila ucieleśnionej radości, zaraźliwa dla tych, którzy byli tego 
świadomi: wśród podróżnych można było dostrzec kilka uśmiechów uznania. Tylko na 
krótką chwilę przedsionek pociągu stał się zaczarowaną przestrzenią do zabawy, 
powstałą dzięki relacjom pomiędzy wieloma rzeczami, w tym ucieleśnionym 
pragnieniem dziewczyny, pustą przestrzenią, słupem, wiedzą, że jej spódnica będzie 
się kręcić, a jej buty lśnić będą, a także oczekiwaną przyjemnością, jaką oferuje.  

Ilustruje to fakt, że przestrzeń to znacznie więcej niż tylko jej cechy fizyczne. 
Rzeczywiście, związek dzieci z przestrzenią jest taki, że będą one poszukiwać 
sposobów, które mogłyby zakłócić porządek czasu i przestrzeni dla dorosłych, choć 
rzadko w sposób całkowicie obalający ten porządek, który wkrótce powraca, gdy 
miną chwile zabawy. Przedsionek pociągu nie jest przeznaczony na przykład na scenę 
taneczną. 

Rodzi to pytania o planowanie i projektowanie do zabawy. Jeśli rozumiemy zabawę 
jako wyłaniającą się w sposób oportunistyczny i spontaniczny z tego, co jest pod ręką, 
często w sposób, który wykorzystuje przestrzeń inaczej niż w zamierzeniu, co to 
oznacza dla planowania, projektowania i modyfikacji?  

 

6.2 Produkcja przestrzeni kosmicznej 

Pierwsze narzędzie konceptualne, które należy wprowadzić, pochodzi od 
francuskiego filozofa Henri Lefebvre'a i jego pracy nad produkcją przestrzeni. 
Zasugerował, że produkcja przestrzeni odbywa się poprzez relacje pomiędzy trzema 
rejestrami przestrzeni: przestrzeni pojmowanej (co jest w głowach planistów, 
projektantów i twórców map), przestrzeni postrzeganej (czasami nazywanej praktyką 
przestrzenną: sposoby działania przestrzeni, zwykle zgodne z intencjami 
projektantów) oraz przestrzeni przeżywanej (momenty, w których warto żyć, 
przestrzeń miłości, sztuki i oczywiście zabawy - często zakłóca to intencje planistów 
dotyczące przestrzeni). Jest to pomocne w myśleniu o tym, jak przestrzeń działa na 
dwa sposoby. Pierwszym jest to, że rozpoznaje relacje władzy w produkcji 
przestrzeni. Na przykład drogi są głównym aspektem planowania miejskiego, co 
pokazuje, w jaki sposób miasta są projektowane i planowane w sposób utrzymujący 
gospodarkę, a nie w sposób wspierający zabawę dzieci. Podobnie, projektowanie 
szkół ma na celu wspieranie sposobów zarządzania i edukacji dużej liczby dzieci; 
głównie prace projektowe, czasami przestrzenne praktyki porządkowe są chwilowo 
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zakłócane przez momenty w przestrzeni życiowej. Drugim jest to, że pomaga nam 
krytycznie myśleć o tym, jak planujemy przestrzeń. W swojej książce na temat 
poprawy zabawy w czasie zabawy w szkołach podstawowych, Michael Follett podaje 
przykład trymu.  Mówi, że szkoły często kupują trymowane ścieżki, ponieważ myślą, 
że będą one źródłem wyzwań i aktywności fizycznej. Zakładają, że ponieważ są one 
sprzedawane przez przemysł zabaw, a także ponieważ wiele innych szkół je ma, 
muszą mieć wartość; jednakże przemysł zabaw zapewni wszystko, co się sprzedaje. 
Obserwacja pokazuje, że kiedy są nowe, ścieżki wykończenia są bardzo popularne, 
często potrzebują dorosłych do nadzorowania zakrętów i spieszyć dzieci wzdłuż 
liniowego szlaku, ale bardzo szybko nowość zużywa się, wieczór na 5-8% dzieci 
bawiących się na trymerze przez około 5-10% czasu przeznaczonego na ich zabawę. 
Każde wyzwanie jest szybko pokonane, a sprzęt staje się nudny, chyba że można 
znaleźć dla niego alternatywne zastosowanie, które mogłoby spowodować 
dezaprobatę dorosłych opiekunów. Często są one porzucane lub po prostu używane 
jako miejsca do siedzenia. Rodzaje ruchu fizycznego, który wspierają, są ograniczone i 
mogą być oferowane taniej z innymi materiałami. 

 Pokazuje to, w jaki sposób w przestrzeni wyobrażonej, ślad po trymie, pochodzący z odznaką 
wartości z przemysłu (relacja mocy), jest postrzegany jako coś, co zapewni ryzyko i aktywność 
fizyczną; w postrzeganej przestrzeni, być może jest to przypadek na krótki czas i pod ścisłym 
nadzorem; w przestrzeni mieszkalnej, dzieci, które chcą użyć trymu do własnych produkcji zabaw, 
mogą być nagradzane za nieużywanie go "prawidłowo". 

6.3 Dostępność 

Rozwijając dalej tę tendencję do kupowania przez dorosłych sprzętu, który według nich będzie służył 
danej funkcji (aktywność fizyczna, fantazyjna zabawa itp.), mówi Michael Follett: 

Dzieci wchodzą do środowiska zabawy jako odkrywcy bez mapy. Chcą zbadać każdy aspekt terenu i 
odkryć jego potencjał wzbogacenia ich zabawy. Potencjał do zabawy, jaki posiada każda funkcja, ma 
niewiele wspólnego z tym, jak wygląda lub jakie intencje ma osoba dorosła, ponieważ natura zabawy 
jest zakorzeniona w intencji dziecka i jego pragnieniu bycia twórczym agentem stojącym za jego 
własnymi działaniami. Potencjał ten jest czasami nazywany "afordancją", ponieważ odnosi się on 
raczej do możliwości, jakie daje niż do wyglądu czy zamierzonej funkcji.  

Termin "afordancja" został wymyślony przez ekologicznego psychologa JJ Gibsona w odniesieniu do 
tego, co środowisko oferuje jednostkom. Chodzi o percepcyjne reakcje jednostki na cechy 
środowiskowe, które będą się różnić w zależności od osoby. Koncepcja ta opiera się na bardzo 
szczególnym zrozumieniu relacji między jednostką a środowiskiem: Gibson postrzegał to jako 
wzajemną relację, związaną w rozumieniu percepcji, która jest relacyjna i dynamiczna. Jednostki 
podchodzą do przestrzeni poszukując odpowiedzi na pytanie "co ta przestrzeń mi oferuje?", 
afordancje są zatem wyjątkowe, relacyjne i wzajemne. Na przykład, wzgórze może sobie pozwolić na 
toczenie się lub zjeżdżanie w dół, ale nie będzie to to, co każde dziecko chce tam robić. Niska ściana 
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może pozwolić sobie na balansowanie wzdłuż, pęknięcia w chodnikach mogą pozwolić sobie na 
granie w gry polegające na nie stąpaniu po pęknięciach.  

Koncepcja została jeszcze bardziej rozszerzona, aby uwzględnić społeczne (i energetyczne) 
możliwości przestrzeni w pracy Marketta Kyttä.  Mówi o aktualizacji afordancji i umieszcza je w 
kontekście społeczno-kulturowym.  Sugeruje, że w ramach ogólnego potencjału afordancji, jaki 
oferuje środowisko, istnieją trzy "pola działania", które określają zasady określające, czy afordancje 
są aktualizowane poprzez działalność: 

- po pierwsze, Pole Działania Promowanego, gdzie działania są społecznie akceptowane zgodnie z 
miejscem, czasem i sposobem; 

- następnie istnieje pole działania ograniczonego, gdzie działania są ograniczone lub uważane za 
społecznie niedopuszczalne, lub też środowisko ogranicza pewne działania; 

- Nakładające się na siebie te dwa obszary i w przestrzeni pomiędzy nimi to Obszar Wolnego 
Działania, który obejmuje zarówno działania społecznie promowane, jak i społecznie ograniczane. 
Dzieci mogą aktualizować afordancje, które są ograniczone zarówno przez przypadek (poprzez 
niezależne odkrycia), jak i celowo. Czasami jest to rozumiane przez niektórych dorosłych jako 
niewłaściwe zachowanie. 

 

Figure adapted from Kyttä (2004) 
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W swojej zabawie dzieci często przenoszą się z jednego pola działania na drugie, a także 
prawdopodobnie próbują poszerzyć pole swobodnego działania. Widzimy, jak ta koncepcja 
afordancji łączy zarówno środowisko fizyczne, jak i kulturowe, ponieważ pola działania będą odnosić 
się do rodzajów zabawy i/lub zachowań, które są ograniczone lub promowane w przestrzeni zabaw. 
Takie myślenie pomaga również zrozumieć ideę zabawy jako usposobienia, tego, jak mogą 
powstawać momenty zabawy, kiedy tylko pozwalają na to warunki, często w sposób zakłócający 
porządek czasu i przestrzeni dla dorosłych. Ważne jest, by uznać, że dramatopisarze nie mogą 
zapewnić pola do swobodnego działania (ponieważ uczyniłoby to z niego pole do działań 
promocyjnych).  

 
6.4 Teoria części luźnych 

Kluczem do obecnego myślenia o jakości środowiska gry jest koncepcja z lat siedemdziesiątych, a 
mianowicie teoria luźnych części Nicholsona. Jak w przypadku najlepszych teorii, jest to proste, ale 
fundamentalne. Uznaje się w niej potrzebę dynamicznego, a nie statycznego środowiska i 
umożliwienia dzieciom przystosowania się do środowiska. Uznaje i wspiera również spontaniczność i 
nieprzewidywalność zabawy. Luźne części" odnoszą się do wszystkiego, co można przenieść lub 
zmienić; w przestrzeni zabaw mogą to być opony, palety, drewno, kartony, sznurek, piasek, woda, 
liście i gałązki, ziemia, papier, tkanina - lista jest nieskończona. Dwie kluczowe cechy luźnych części to 
to to, że mogą być używane na nieskończoną ilość sposobów i są one w obfitej ofercie. Nicholson 
opisuje swoją teorię: 

W każdym środowisku, zarówno stopień pomysłowości i kreatywności, jak i możliwość odkrycia, są 
wprost proporcjonalne do liczby i rodzaju zmiennych w nim .... 

Nie potrzeba dużo wyobraźni, aby zdać sobie sprawę, że większość środowisk, które nie działają (tzn. 
nie działają w kategoriach interakcji międzyludzkiej i zaangażowania....)... nie robi tego, ponieważ nie 
spełniają wymogu "luźnych części"; zamiast tego są czyste, statyczne i niemożliwe do zabawy. To, co 
się wydarzyło, to fakt, że dorośli w postaci profesjonalnych artystów, architektów, architektów 
krajobrazu i planistów bawili się własnymi materiałami, koncepcjami i planowaniem-alternatywami, 
a następnie budowniczowie bawili się budując środowiska z prawdziwych materiałów; i w ten sposób 
cała zabawa i kreatywność zostały skradzione.  

Modyfikacja środowiskowa jest czymś, co może być przeprowadzone zarówno przez dzieci, jak i 
dorosłych.  Dzieci zrobią to jako część procesu zabawy; modyfikacje wprowadzane przez dorosłych 
mogą być często bardziej przemyślane i oparte na zrozumieniu sposobu działania przestrzeni zabaw 
w dowolnym momencie. Modyfikacje mogą polegać na zmianie układu przestrzeni zabaw (wewnątrz 
lub na zewnątrz) lub wprowadzeniu nowych części, czy to sprzętu, narzędzi lub materiałów, czy też 
wstrzyknięciu niespodzianki, czegoś nieoczekiwanego. Modyfikacje mogą być bezpośrednią 
odpowiedzią na poszczególne ramy gry lub postawą proaktywną i eksperymentalną, czymś w rodzaju 
postawy "co jeśli?....". Potrzebna jest równowaga między wspieraniem przyciągania dzieci do 
nowego i nieznanego (neofilia) a potrzebą znajomości, powtarzania lub szacunku dla 
długoterminowej ramy gry, która wymaga stabilności w tej części środowiska. 

Wyciąg z poniższej obserwacji, z centrum zabaw w Nottingham, pokazuje dramaturga dyskretnie 
udostępniającego nowe części w ramach zabawy, gdzie dzieci bawiły się dużą kałużą: 
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Dzieci wykopały fosę wokół placu zabaw, a następnie zbudowały mechanizm odwracania kierunku (z 
poręcznym kawałkiem rury nosowej - zastanawiam się skąd się to wzięło?) z kranów w toalecie i 
poprowadziły wodę w kierunku fosy i wypełniły ją.  W dniu, w którym odwiedziłem, była duża kałuża, 
która została wykopana, a woda poprowadzona, za pomocą prowizorycznych tam, z fosy do kałuży. 
Powiedziałbym, że była to około metra średnicy i dość głęboka część - na pewno nad kostką. 

Gra polegała na próbie skoku przez kałużę bez zamoczenia.  Kałuża była zbyt szeroka, by skakać przez 
nią za jednym zamachem, więc potrzebne były różne punkty lądowania w połowie drogi.  Dramatycy 
byli tego świadomi i w różnych odstępach czasu deponowali nowe "rekwizyty" w pobliżu kałuży, 
czasem blisko, czasem dalej, ale w zasięgu wzroku, nie mówiąc nic i odchodząc.  Rekwizyty te 
składały się z desek drewnianych (resztki podarowane od rezydenta po ułożeniu podłogi 
laminowanej), starych poduszek, a nawet złamanego pełnowymiarowego kajaka z włókna szklanego. 

Umieszczając luźne części w polu widzenia dzieci, dramatopisarze tworzyli w efekcie pole 
promowanej akcji; pola wolnej akcji dzieci nakładały się na siebie - mogą wykorzystać te zasoby do 
zabawy lub w inny sposób. Chodzi o to, aby współtworzyć przestrzeń jak najbardziej otwartą na 
wszystko, co może się pojawić. Jest to łatwiejsze do ułatwienia, gdy istnieją liczne zasoby, które 
można wykorzystać na wiele sposobów i które można łatwo wymienić, gdy nie są już bezpieczne lub 
skuteczne w użyciu. 

 

 

6.5 IMEE i audyt 
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Po wprowadzeniu trzech narzędzi konceptualnych, które pomagają nam zrozumieć, jak działa 
przestrzeń i jak możemy pozostawić ją jak najbardziej otwartą, aby wyłonić spontaniczne i 
zróżnicowane formy gry, przechodzimy teraz do konkretnego narzędzia audytu i planowania, które 
może być pomocne. Jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, Bobowi Hughesowi, za umożliwienie nam 
zastosowania tego podejścia, opublikowanego po raz pierwszy w 1996 roku.  Punktem wyjścia dla 
Hughesa jest to, że to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za projektowanie, utrzymywanie i 
modyfikowanie przestrzeni, które służą zabawie dla dzieci. Konsultacje z dziećmi mogą być 
demokratyczne i inkluzywne, ale uważa to za problematyczne z czterech powodów: 
- Podobnie jak w przypadku reszty z nas, jeśli dzieci zostaną zaproszone do skomentowania tego, 
czego nie znają lub czego nie doświadczyły, wówczas istnieje ryzyko, że ich wyniki mogą być 
wynikiem działań dorosłych lub prowadzonych przez media. 
- Chociaż angażowanie dzieci w proces zaopatrzenia może wydawać się słuszne, podważa ono proces 
zabawy; narusza prywatność dzieci i przerywa ich intymną i całkowitą fizyczną i psychologiczną 
interakcję z resztą środowiska. 
- Świadome myślenie o środowisku gry i zabawy psuje spontaniczną, instynktowną i pomysłową 
radość związaną z zabawą. 
- Zaangażowanie dzieci w projektowanie i rozwój środowiska zabaw nakłada na dzieci ciężar 
niepowodzenia w dostarczaniu lub utrzymywaniu jakości, a nie na dorosłych. 
Hughes sugeruje, że powinniśmy korzystać z połączenia czterech źródeł informacji w celu dokonania 
oceny sytuacji: 
- Intuicja: postrzegana jako ważny przewodnik, intuicja pozwala nam widzieć rzeczy z perspektywy 
wglądu i instynktu, a nie doświadczenia. Intuicja uzupełnia wiedzę i zrozumienie; jest wyrazem tego, 
co "czuje się dobrze". Wykorzystanie intuicji do informowania i kierowania praktyką jest przykładem 
umiejętności metapoznawczej, która jest wykorzystywana w analizie i ocenianiu. Jest ona na ogół 
milcząca i trudna do wyrażenia. 
- Pamięć: nasze własne wspomnienia z gry powinny być dostępne i rozwijane, aby przypomnieć nam 
uczucie (a nie treść) gry. Stosując naszą pamięć, ważne jest, abyśmy uznali, że wszyscy byliśmy 
dziećmi i doświadczyliśmy naszego własnego, niepowtarzalnego dzieciństwa z jego szczególnymi 
radościami, trudnościami i wyzwaniami. Pamiętajmy też, że pamiętamy nasze dzieciństwo przez 
soczewkę dla dorosłych, często zabarwione nostalgią: każde pokolenie dorosłych uważa, że ich 
dzieciństwo było lepsze niż obecne pokolenie dzieciństwa. To ćwiczenie pamięciowe nie jest próbą 
odtworzenia naszej własnej dziecięcej zabawy, ale ponownego zaangażowania się w uczucia 
związane z zabawą. 
- Doświadczenie: jako uzupełnienie intuicji i pamięci, odnosi się do naszego doświadczenia tego, co 
działa, a czego nie ma w naszej dorosłej pracy z dziećmi podczas zabawy. Na przykład, Twoje 
obserwacje zabawy dzieci będą częścią Twojego doświadczenia. Z czasem doprowadzi to do lepszego 
zrozumienia relacji między dziećmi, dorosłymi i środowiskiem zabawy. 
- Dowód: przez to Hughes odwołuje się do literatury z wielu dyscyplin stanowiących teoretyczną 
podstawę do wspierania zabawy dzieci. Jak widzieliśmy w rozdziale 3, istnieje wiele 
kwestionowanych teorii dotyczących natury i wartości zabawy dla dzieci, dlatego też musimy wnieść 
do niej krytyczną perspektywę. Niemniej jednak, istnieje coraz więcej literatury na temat 
projektowania, utrzymywania i modyfikowania środowisk zabaw i pracy nad sztuką, która może być 
pomocna. Choć Hughes mówi o dowodach z literatury, możemy również sięgnąć do wprowadzonych 
powyżej narzędzi konceptualnych: Triady przestrzenne Lefebvre'a, pola działania Kyttä, teoria części 
luźnych. 
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Hughes przedstawia szereg list, które dorośli mogą wygenerować, które pomagają zrozumieć, jak 
działa przestrzeń i jakie modyfikacje można wprowadzić, aby uczynić ją bardziej otwartą na zabawę 
na wiele sposobów. Są one tutaj reprodukowane: 
 
 Lista 1: środowisko do zabawy jakościowej: perspektywa dziecka 
Korzystając z IMEE możemy skorzystać z dużej ilości materiału, który pomoże nam 
zastanowić się, czego dzieci mogą oczekiwać od środowiska zabaw, zarówno pod względem 
tego, czego chcą w nim dokonać, jak i pod względem atmosfery lub atmosfery, jakiej mogą 
od niego oczekiwać. Na tej podstawie można opracować zestaw priorytetowych stwierdzeń 
ujętych z perspektywy dziecka. 
Zaczynając od stwierdzenia PRZESTRZENIA PŁYTNEGO CHCĘ BYĆ JEDNYM, KTÓRY BĘDĘ 
POWIEDZIEĆ ..., korzystając z własnego IMEE, pracuj indywidualnie, aby wymyślić około 20 
warunków dla własnego preferowanego środowiska zabaw. Poświęć trochę czasu na to - 
dobre 20-30 minut. Przykładami mogą być: ukrywanie się, wspinaczka, śpiewanie, 
przebieranie się, bycie z przyjaciółmi, czucie się bezpiecznie, bycie samemu... 
Podziel się swoimi listami z innymi członkami grupy. Koordynator powinien nagrywać je na 
flipchart/biała tablicę, grupowanie powtórzeń i podobne przedmioty. 
Lista 2: środowisko gry o wysokiej jakości: perspektywa osoby dorosłej 
Grupa rozpatruje listy oparte na dzieciach i pracuje nad identyfikacją tematów 
koncepcyjnych, które przez nie przebiegają. Mogą to być takie rzeczy jak: różnorodność, 
relacje, bezpieczeństwo, emocje, ruch, kontrola, modyfikacja. Można zobaczyć, jak te 
tematy mogą być ze sobą sprzeczne. 
Listy 3 i 4: środowisko gry jakościowej: przesłuchania oparte na dzieciach 
Korzystając z list 1 i 2 jako podpowiedzi, należy opracować dwie kolejne listy: ATRACTIONS 
TO PLAY i CONSTRAINTS TO PLAY. Lista 3 powinna koncentrować się na pytaniach, które 
dotyczą możliwości zabawy, jakie stwarza środowisko dla dzieci. Przykłady mogą brzmieć: 
"Czy mogę się tu wspinać na drzewa?" lub "Czy są tu ciche miejsca? Lista 4 powinna 
koncentrować się na czynnikach, które mogą utrudniać zabawę lub przeszkadzać w tym 
procesie, niezależnie od tego, jak estetycznie atrakcyjna może być przestrzeń. Przykłady 
mogą brzmieć: "Czy mogę być zastraszany?" lub "Czy dostanę informację, jeśli pójdę na 
trawie w wilgoci? Postaraj się, aby te listy były jak najbardziej wyczerpujące w dostępnym 
czasie. 
Listy 5 i 6: Wskaźniki zawartości i atmosfery 
Po wypełnieniu list 3 i 4 grupa przechodzi przez kolejny proces sprowadzania każdego 
pytania do głównego zapytania. Na przykład, "Czy mogę wspinać się na drzewa?" może 
zostać zredukowany do wskaźników zawartości, np. wysokości, wyzwania fizycznego, cech 
naturalnych. Są to INDYKATORY KONTENCYJNE dla listy 5. Podobnie, pytanie "Czy mogę być 
zastraszany?" może zostać zredukowane do kwestii bezpieczeństwa, jako INDYKATORA 
PAMIĘCIOWEGO, albo "Czy dostanę informację, czy pójdę na trawę na mokrej nawierzchni?" 
może wygenerować wskaźnik nastrojów, otwartości lub pozwolenia.  
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Wskaźniki zawartości są fizycznymi składnikami środowiska gry o wysokiej jakości. Ten 
proces zadawania pytań wygeneruje użyteczną listę i możemy również wykorzystać dowody 
z literatury projektowej na temat tego, co działa: zostało to omówione w sekcji 6.6 poniżej. 
Wskaźniki środowiskowe pomogą poinformować szkołę o pracy nad 5 kryterium jakości, 
które zostanie omówione w następnym rozdziale. 
 

6.6 Kartografia krytyczna 
Pytania IMEE mogą być wykorzystane do audytu przestrzeni i sprawdzenia, czy przestrzeń działa. 
Kartografia krytyczna to podejście do dokumentowania tego, jak przestrzeń działa na bieżąco w 
sposób, który może być wykorzystany do utrzymania i ponownego zaczarowania przestrzeni, do 
refleksyjnej praktyki i rozwoju organizacji. Dokumentacja może być również wykorzystana jako 
dowód na to, w jaki sposób szkoła spełnia kryteria jakości. Współpracuje ona z podwójnymi 
koncepcjami rozliczalności i zdolności reagowania: 
- Rozliczalność: polega na uwzględnianiu ruchów, nawigacji i rytmów, które wspierają warunki do 
zabawy. Biorąc pod uwagę relacyjny charakter przestrzeni, jest to mniej doskonały zapis i bardziej 
otwarty na pracę z bałaganem świata, zwracając uwagę na codzienność i codzienność. 
- Odpowiadalność: odnosi się do zdolności do reagowania na to, co się dzieje w sposób, który może 
utrzymać zabawną atmosferę. Odbywa się to poprzez omówienie zebranej dokumentacji i 
podtrzymanie nawyków i rutynowych zachowań w przestrzeni do krytycznej analizy. Kluczowym 
pytaniem, które należy sobie zadać, jest "co by było gdyby?" i "co więcej? Pytania "Co jeśli" obejmują 
eksperymentowanie, dotyczą wstrzyknięcia jakiegoś rodzaju zakłóceń w przestrzeń, aby spróbować 
czegoś nieco innego, a nie z uprzednim oczekiwaniem na to, co się wydarzy. Pytania "Co więcej?" 
mają na celu zastanowienie się nad innymi sposobami utrzymania zabawności przestrzeni. 
Procesy te nie są odrębne; zmiany mogą być uzgadniane podczas sesji formalnych w celu przejrzenia 
dokumentacji, ale są one równie prawdopodobne w całej praktyce, powstające spontanicznie dzięki 
mądrości zgromadzonej z biegiem czasu za pomocą metod kartograficznych. 
Kartografia krytyczna działa w oparciu o ideę mapowania, nie tylko w celu stworzenia reprezentacji 
przestrzeni, ale także w zakresie mapowania jej możliwości. Kluczową zasadą jest odejście od 
patrzenia na to, czym jest gra, a nawet dlaczego jest ważna, i przyjrzenie się temu, jak to się dzieje 
(patrz rozdział 4). W mniejszym stopniu skupia się na tym, co mogą zyskać poszczególne dzieci, a w 
większym stopniu na rozwijaniu umiejętności zwracania uwagi na warunki sprzyjające powstawaniu 
zabawy.  
 
6.6.1 Podejście do dokumentacji 

Proces gromadzenia dokumentacji powinien być podejmowany przez osoby pracujące z dziećmi w 
czasie zabawy. Należy również przeznaczyć czas, np. raz w miesiącu, na omówienie dokumentacji.  

- Zacznij od mapy: Punktem wyjścia do opracowania dokumentacji jest stworzenie mapy przestrzeni. 
Najlepiej sprawdza się to podczas spotkania zespołu, być może jako część kursu, jeśli jest to 
właściwe. Na początek, personel samodzielnie tworzy mapę przestrzeni. Następnie spotykają się i 
dzielą się swoimi mapami, tworząc dużą wspólną mapę. Proces ten jest cenny, ponieważ pokazuje 
rzeczy, które niektórzy ludzie omijają lub co ma większe znaczenie w niektórych mapach niż w 
innych. Jest to ważne, ponieważ zaczyna wypłynąć na powierzchnię relacji ludzi z przestrzenią. 
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Postaraj się znaleźć miejsce na przechowywanie dużej mapy, być może przyklejając ją do kawałka 
kartonu lub ściany. Zrób zdjęcie mapy i wydrukuj wersję A4 i A3. Mapy zostaną wypełnione formami 
dokumentacji. 

- Znaczące przestrzenie: Następnym krokiem jest poproszenie personelu o zrobienie zdjęć trzech 
obszarów całej przestrzeni, które mają dla nich szczególne znaczenie. Może to być miejsce, w którym 
lubią nadzorować lub prowadzić specjalne rozmowy z dziećmi. Może to być miejsce niepokoju lub 
częstych konfliktów. Istnieje wiele powodów, dla których obszary są istotne i wszystkie one są 
ważne. Przestrzenie te byłyby bardzo osobiste i odzwierciedlałyby preferencje przestrzenne każdej 
osoby dorosłej, na przykład nauczyciel zorientowany na sport może wybrać miejsca, w których dzieci 
grają w piłkę nożną lub w inne gry, ale może to być miejsce niepokoju dla kogoś, kto obawia się, że 
dzieci ucierpią na skutek piłki lub w wyniku kolizji. Dla kogoś innego może to być spokojna okolica, 
ale dla innych może to być nudne miejsce. Dla tych, którzy chcą zobaczyć jak najwięcej, umieściliby 
się w dobrym punkcie obserwacyjnym, a wtedy byłoby to miejsce ważne. Często ludzie wybierają 
przestrzenie "graniczne" - progi między jedną a drugą przestrzenią, na przykład drzwi lub bramy; 
mogą to być miejsca radości, ale również miejsca, w których pojawiają się konflikty.  Następnie 
umieszczają swoje zdjęcia na mapie i opowiadają, dlaczego wybrali te przestrzenie. Rozmowa 
zapoczątkuje opowieści o tym, co wydarzyło się w tych miejscach, budując afektywny obraz tego, jak 
wyglądają słowa z przestrzeni. Czasami rozmowy te rodzą również sugestie dotyczące zmiany 
przestrzeni, aby zobaczyć, co może się wydarzyć. 

- Dzielenie się opowieściami o tym, co dzieje się w przestrzeni: Historie ożywiają mapę. Można je 
zapisać na karteczkach i umieścić na mapie. Kiedy mapa jest pełna, możesz zrobić zdjęcie i zacząć od 
nowa. Każda historia jest jednym z przykładów przestrzeni i pokazuje szczegółowo, jak to działa. 
Mogą to być opowieści o cudach i zauroczeniu zabawą dla dzieci, mogą to być smutne historie lub 
opowieści o konfliktach. Praca z opowieściami to sposób budowania zbiorowej mądrości na temat 
przestrzeni: wiele sposobów patrzenia, jak to działa, wiele przykładów, każdy z nich jest unikalny, ale 
razem mogą tworzyć wzór. 

- Mapa przepływów i ruchów: Korzystając z mniejszych drukowanych map, można śledzić ruchy 
konkretnego dziecka lub członka personelu, a nawet przedmiotu podczas ich obserwacji. Dopilnuj, 
aby linie były jak najbardziej szczegółowe - każdy zakręt, każdy objazd, każdy punkt zatrzymania. 
Linie można opisać za pomocą adnotacji. Linie te pomagają wyjść poza mapy statyczne i ożywić je, 
pokazując przepływy, siły i rytmy przestrzeni oraz jej relacyjną naturę. 

- Wykorzystaj wszystkie zmysły: Oczywiście możesz użyć swoich oczu, aby obserwować, co się dzieje. 
Wzrok jest naszym dominującym zmysłem i pomaga nam wyjść poza ten obszar. Jakie dźwięki? 
Jakich obszarów można dotknąć? Jakie są zapachy w przestrzeni? Możesz robić nagrania dźwiękowe 
(sprawdź kwestie pozwoleń zanim to zrobisz) i zapytaj kolegów, w której części przestrzeni 
przebywasz. Czasami, po prostu słuchając dźwięku przestrzeni, nie widząc tego, co dzieje się na 
przedpolu, z czego wcześniej nie byłeś świadomy - to znowu przyczynia się do rytmów i atmosfery 
przestrzeni. 

- Użyj wideo: Ponownie, upewnij się, że posiadasz wymagane do tego pozwolenia i jesteś świadomy 
tego, jak i gdzie filmy mogą być udostępniane. Umieszczenie kamery na jednym obszarze na całą 
sesję, a następnie oglądanie jej z dużą prędkością może pokazać, w jaki sposób dzieci, personel i 
przedmioty poruszają się w przestrzeni. Kamery Go-Pro lub inne kamery noszone na głowie mogą 
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oferować ciekawe perspektywy. Czasami dzieci będą zainteresowane filmowaniem, a to zmieni 
sposób, w jaki grają, czasami mogą poprosić o nakręcenie filmu. 

- Bądź kreatywny: Jest wiele innych sposobów, które możesz dodać do mapy. Jeden zespół 
pracowników robi komiks, jeden zabawny moment każdego dnia. W innym miejscu, personel udawał 
Davida Attenborough, nagrywając swój komentarz na temat zachowania dzieci jako rzadkiego, 
zagrożonego gatunku, szczególnie dziwnego zjawiska zwanego "zabawą". 

Czasami trudno jest udokumentować to podczas sesji, a w niektórych miejscach personel nie ma 
czasu na późniejsze dokumentowanie. Niektóre zespoły odkryły, że korzystanie z aplikacji 
telefonicznych, takich jak What 

 Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa) 

6.7 Projektowanie przestrzeni: bogate środowisko gry 

• Wskaźniki z Kryterium 4 ukierunkowują szkoły na cechy projektowe, które według zbiorowej 
mądrości mogą być skuteczne pod względem tworzenia warunków sprzyjających zabawie 
(zarówno wskaźniki dotyczące treści, jak i atmosfery). Można je podsumować jako:  

• - bogactwo materiałów i różnorodność fizyczna 
• - części luźne i miejsce, które można modyfikować 
• - miejsca do ukrycia i badania 
• - przestrzenie w obrębie przestrzeni; tworzenie sieci kontaktów między przestrzeniami 
• - elastyczność 
• - sezonowość i dostęp do przyrody 
• - możliwość zabawy zmysłami (wzrok, dźwięk, zapach, dotyk i smak); swoją tożsamością 

(dziewczynka/chłopiec, przywódca/podróżnik itp.); koncepcjami (takimi jak śmierć, wojna 
lub małżeństwo) oraz elementami (ziemia, woda, powietrze i ogień)  

• - ogólne, zabawne uczucie.  
• Jeśli chodzi o reakcje dzieci na całą przestrzeń, możemy również dodać cztery preferencje 

krajobrazów, które sugerują psychologowie środowiskowi Rachel i Stephen Kaplan: 
złożoność (wystarczy, by utrzymać zainteresowanie, ale nie przytłoczenie), spójność 
(przestrzeń wisi razem), czytelność (przestrzeń może być odczytana, możliwe jest 
odnalezienie drogi dookoła) i tajemnica (obietnica, że nadejdzie więcej, jak dotąd nieznana).  
Michael Follett wskazuje na znaczenie docenienia, że dzieci wykorzystują cały krajobraz do 
zabawy, a nie izolowane strefy czy sprzęt; warto zwrócić uwagę na to, jak dzieci mogą 
podróżować z jednej części przestrzeni do drugiej. Na przykład tunele lub tunele z 
wierzbami, wzgórza i tak dalej mogą być miejscami zainteresowania i mogą być również 
szlakami łączącymi inne miejsca. Zaleca również zajęcie się potrzebą stworzenia szeregu 
przestrzeni społecznych, w których dzieci mogą przebywać razem lub samotnie. 

• Zabawa w Walii sugeruje następujące składniki bogatego środowiska zabaw: 
•  

- inne dzieci i młodzież - z wyborem zabawy samotnie lub z innymi, negocjacji, współpracy, upadku 
i rozwiązania konfliktu 

- świat przyrody - pogoda, pory roku, krzewy, drzewa, rośliny, owady, zwierzęta, błoto 
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- części luźne - materiały naturalne i wytworzone przez człowieka, które mogą być manipulowane, 
przenoszone i adaptowane, budowane i wyburzane 

- elementy naturalne - ziemia, powietrze, ogień i woda 

- podejmowanie wyzwań i ryzyka - zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym. 

- zabawa z tożsamością - odgrywanie ról i przebieranie się 

- ruch - bieganie, skoki, wspinaczka, balansowanie, toczenie się 

- szorstki i upadek - zabawa w bójki 

- zmysły - dźwięki, smaki, tekstury, zapachy i widoki 

- uczucia - ból, radość, pewność siebie, strach, złość, zadowolenie, nuda, fascynacja, szczęście, 
smutek, odrzucenie, akceptacja, smutek, duma, frustracja. 
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Rozdział 7: Kryterium jakości 5 - Kultura szkolna wspiera 
zabawę dzieci. 

 

Kryterium jakości 5: Kultura szkolna wspiera zabawę dzieci. 

5.1. W czasie gry panuje ogólna atmosfera zabawy. 

5.2. Personel i rodzice/opiekunowie są wspierani w rozwijaniu wiedzy i praktyk, które mogą 
wspierać pedagogiczne zabawy i samoorganizującą się zabawę dzieci.  

5.3. Personel pracuje z wyczuciem, aby wspierać grę, a nie niepotrzebnie ją ograniczać. 

 

Warto powtórzyć, że kryteria jakości 3, 4 i 5 (wystarczająca ilość czasu i miejsca oraz kultura szkolna 
wspierająca zabawę dzieci) nie funkcjonują w izolacji. W rozdziale 5 rozważano znaczenie 
zapewnienia wystarczającej ilości czasu na zabawę, gdy nie ma innych wymagań wobec dzieci, a w 
rozdziale 6 omówiono sposób funkcjonowania przestrzeni. Obydwa pokazały, w jaki sposób należy je 
osadzić w szkolnej kulturze i etosie, który respektuje prawo dzieci do zabawy. Stanie się szkołą 
przyjazną zabawie wymaga tego, a dla niektórych szkół może to oznaczać zmianę w kulturze szkoły w 
ogóle. Nasze doświadczenie pokazało, że szkoły, które dokonują zmian w czasach zabawy, często 
stwierdzają, że zmiana w kulturze placu zabaw zaczyna przenikać inne aspekty życia szkolnego. W 
tym rozdziale ponownie omówiono niektóre z wcześniej wprowadzonych koncepcji, a następnie 
przyjrzano się bardziej szczegółowo, w jaki sposób metodologia sztuk teatralnych może wspierać 
zabawę w czasie przedstawień teatralnych. 

7.1 Podejście ogólnokształcące: procesy w toku 
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W rozdziale 3 omówiono, w jaki sposób zaangażować wszystkie zainteresowane strony w 
przekształcenie szkoły przyjaznej zabawie. Należy to kontynuować, aby wprowadzone zmiany były 
trwałe. Jednym z najlepszych sposobów, aby to osiągnąć, jest znalezienie sposobów zaangażowania 
pracowników, rodzin i społeczności w pracę szkolną w celu wsparcia zabawy. Może to być możliwe 
poprzez poproszenie rodziców i opiekunów lub lokalnych firm o przekazanie "luźnych części" na czas 
zabawy: rzeczy takie jak stare naczynia kuchenne, klawiatury komputerowe lub walizki na kółkach 
(które są bardzo popularne jako zabawki!), lub opony, kartonowe pudełka, palety i tak dalej. Inne 
szkoły zorganizowały zbiórki lub całodzienne spotkania szkolne w celu omówienia czasu 
przeznaczonego na zabawę, z udziałem dzieci, tak aby nauczyciele mogli zachować poczucie więzi i 
działania w czasie zabawy. Popularne okazało się również posiadanie dedykowanego miejsca na 
szkolnej stronie internetowej lub korzystanie z mediów społecznościowych w mniej więcej takich 
samych godzinach zabaw - zarówno rodzice i opiekunowie, społeczności, firmy, jak i nauczyciele 
mogą zobaczyć, co się dzieje i mogą zadawać pytania lub zgłaszać uwagi, a także wiedzieć, jak je 
wspierać. 

Ponadto ważne jest, aby szukać możliwości rozwoju zawodowego dla pracowników i 
informacji/szkoleń dla szerszych interesariuszy. W tym celu warto skorzystać z materiałów zawartych 
w Przewodniku dla trenerów, być może przeznaczając czas na oficjalne kalendarze rozwoju 
zawodowego, organizując sesje zmierzchowe lub dni otwarte. 

7.2 Ogólne poczucie humoru 

Zgodnie z kryteriami jakości: 

Może się wydawać dziwne, że jako wskaźnik ma się coś, czego nie da się zmierzyć, ale w pewnym 
sensie, o to właśnie chodzi. Jeśli przestrzeń wspiera grę, jest ona odczuwalna w atmosferze, a to 
rozwija się z poczucia licencji i pozwolenia, że można grać. Dostosowanie się do ogólnego odczucia 
może być rozwijane przy użyciu niektórych krytycznych metod kartograficznych wprowadzonych w 
rozdziale 6. Wymaga to chęci otwarcia się na wyczuwanie przestrzeni poza pragnieniem jej 
racjonalizacji w słowa. Wielu nauczycieli i opiekunów placów zabaw będzie zaznajomionych z 
odczuciem, że coś się zmieniło w atmosferze i dlatego wymaga uwagi dorosłych. Dzieje się tak 
zazwyczaj wtedy, gdy istnieje poczucie, że coś wymknie się spod kontroli. Równie ważne jest 
rozwijanie zdolności odczuwania, gdy przestrzeń działa dobrze, doświadczania radości i satysfakcji ze 
szczególnych sposobów, w jakie dzieci mają ciała i pragnienia, cechy krajobrazu, przedmioty 
materialne, kulturę, relacje i tak dalej, mogą połączyć się, aby stworzyć momenty zabawy. Oczywiste 
jest, że w skład tych zespołów wchodzą osoby dorosłe odpowiedzialne i ich podejście (zarówno 
jawne, jak i milczące) do wspierania zabawy dzieci. Przydatne może być tutaj lepsze zrozumienie 
podejścia opartego na sztuce teatralnej. 

 

7.3 Podejście oparte na sztuce teatralnej 

Jak wyjaśniono w rozdziale 1, projekt CAPS obejmuje "transfer wiedzy" na temat brytyjskiego 
modelu pracy teatralnej, czyli sposób pracy wspierający zabawę dzieci.  Ogólny wstęp do etosu, wraz 
z Zasadami sztuki, oficjalnie przyjętym w Wielkiej Brytanii zestawem zasad, które nakreślają ramy 
etyczne metodologii pracy teatralnej. W rozdziale 4 przedstawiono dwa kluczowe aspekty teorii 
sztuk teatralnych, które przyczyniły się do powstania zasad sztuk teatralnych - "Rodzaje sztuk 
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teatralnych" Boba Hughesa oraz cykl zabaw wprowadzony przez Gordona Sturrocka i Perry'ego Else. 
Kluczowym aspektem podejścia do sztuk teatralnych jest to, że stara się ono w jak największym 
stopniu wspierać samoorganizującą się zabawę, przynosząc to, co określa się mianem "niskiej 
interwencji - wysokiej reakcji". W miarę możliwości dzieci powinny być w stanie spontanicznie 
zaangażować się we wzajemne relacje i przestrzeń. Stwarza to pewne napięcia dla praktyki teatralnej 
w każdym kontekście, ale być może szczególnie w środowisku szkolnym. Jak daleko dzieci mogą 
robić, co im się podoba? A co z ryzykiem, konfliktami, brudzeniem się, krzywdą dla siebie, innych lub 
mienia szkoły? Co z formami zabawy, które wywołują niepokój lub obrazę u dorosłych? Co jeśli dzieci 
chcą się bawić z dorosłymi? Kwestie te są tutaj omawiane z wykorzystaniem większej ilości 
materiałów z pracy Gordona Sturrocka i Perry'ego Else, przyglądając się koncepcjom interwencji i 
fałszerstw. 

7.4 Interwencja i fałszerstwo 

Wspieranie dowolnie wybranej, wewnętrznie zmotywowanej i osobistej zabawy dzieci jako 
dorosłych często staje się wyzwaniem dla tych, którzy dopiero poznają sztukę teatralną (a także dla 
bardziej doświadczonych dramaturgów). Wcześniej omówiliśmy w tym podręczniku znaczenie 
wystarczającego czasu na zabawę oraz rolę przestrzeni w wspieraniu lub ograniczaniu zabawy dzieci. 
Jednak rola osoby dorosłej nie kończy się na stworzeniu czasowych i przestrzennych warunków do 
zabawy (Kryteria Jakości 3 i 4), wymaga ona również ciągłej autorefleksji nad działaniami 
podejmowanymi przez osobę dorosłą w czasie zabawy. 

Fałszerstwo to termin, który opisuje, w jaki sposób dorośli mają tendencję do interweniowania w 
wolną zabawę dzieci, "zanieczyszczając" przestrzeń zabaw własnymi programami. Może to 
obejmować m.in. potrzebę nauczania lub edukowania dzieci, ratowania ich przed krzywdą lub po 
prostu zdominowania ich. Chociaż często intencja interwencji pochodzi z właściwego miejsca, 
musimy być świadomi tego, jak nasze działania wpływają na zabawę dzieci i czy są one naprawdę 
potrzebne. Badania szkolnych placów zabaw przeprowadzone przez Sarah Thomson wykazały, że 
dorośli próbują kontrolować zabawę dzieci z wielu różnych powodów: 

- Zabawy policyjne ("Graj ładnie proszę"): Dorośli często oczekują, że dzieci powinny zachowywać się 
"prawidłowo" podczas zabawy, a jeśli uznają zachowanie uczniów za niedopuszczalne, upominają 
ich. Oczywiście nie chcemy, aby dzieci były nieuprzejme, ale czasami to, co wydaje się z zewnątrz 
jako chamstwo, jest to przyjacielska i zabawna zabawa i poczucie wspólnoty.  

- Ryzykowna gra ("Uważajcie i nie krzywdźcie się"): Niektóre zabawy dla dzieci są często postrzegane 
jako zbyt ryzykowne, więc dorośli podążają za swoim naturalnym instynktem i zatrzymują rzeczy, 
zanim wydarzy się coś złego. Problem pojawia się, gdy prawie wszystkie rodzaje zabawy są zakazane, 
ponieważ mogą powodować wypadki: brak wspinania się na ławeczkach (ponieważ mogą one spaść), 
brak biegania (ponieważ mogą się poślizgnąć), brak walk (ponieważ mogą się nawzajem zranić), itp. 
A jeśli zakazujemy wszystkich tych czynności, jak dzieci mają się uczyć własnych możliwości i 
zarządzania ryzykiem? 

- Niehigieniczna zabawa ("Nie brudzić się"): Kiedy dzieci wykorzystują swoją wyobraźnię i otoczenie 
do zabawy, czasami się brudzą. Używanie gałązek, jagód, zabawa w piasku i "pieczenie ciasta" są 
zachwycające dla dzieci, ale dorośli często zniechęcają do takich form zabawy, ponieważ dzieci mogą 
się zabrudzić. Poważnie utrudniamy dzieciom spontaniczność w zabawie, jeśli zakazujemy im 
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korzystania z tego, co znajdują w przestrzeni. (Patrz rozdział 3.2, gdzie rozmawiamy o tym, jak szkoły 
mogą wspierać dzieci w zabawie, nie martwiąc się o brudzenie mundurków szkolnych poprzez 
zapewnienie odpowiedniej odzieży, obuwia i przechowywania). 

- Gra, która jest "warta zachodu": Innym programem dla dorosłych, który manipuluje darmową 
zabawą dzieci, jest sytuacja, w której dorośli mówią, że powinni wykonywać czynności, które mają 
sens lub są przydatne - zarówno dla ich umysłu, jak i dla ich dobrego samopoczucia fizycznego. 
Zabawa dla zabawy jest często postrzegana jako zmarnowana szansa, więc dzieci są zachęcane do 
zabawy w celu nauczenia się czegoś. Ponadto, czasami istnieje poważny brak związku pomiędzy 
intencją a faktyczną interwencją: dorośli zniechęcają dzieci do biegania w kółko (ponieważ jest to 
chaotyczne i uważane za niebezpieczne), ale zachęca się je do biegania w kółko podczas lekcji 
wychowania fizycznego. 

- Graj jako "kłopot": Niektóre formy zabawy powodują kłopoty z perspektywy osoby dorosłej. Nie 
chcą widzieć na przykład konfliktów związanych z posiadaniem zabawek, więc raczej zakazują 
dzieciom zabierania ze sobą własnych zabawek, ponieważ mają tendencję do wywoływania tego 
rodzaju konfliktów. 

- Graj jako "obsesja": Kiedy dorośli czują, że niektóre rodzaje zabaw powtarzają się w kółko, mogą 
chcieć interweniować, aby urozmaicić zabawę dzieci.  Jednak dzieci są dobre w znajdowaniu 
sposobów, aby kontynuować zabawę w preferowany przez siebie sposób: Thomson mówi o czasach, 
kiedy przełożony odebrał chłopcom piłkę nożną, aby mogli zagrać coś innego, ale w odpowiedzi 
chłopcy kontynuowali grę w piłkę nożną z portfelem, a następnie z kamieniem, a kiedy zakazano im 
gry w "kamienną piłkę nożną", stali się naprawdę zdenerwowani, a nawet wrogo nastawieni. 

- Gwałtowna/agresywna gra ("Bez walki"): Oczywiście, nie chcemy, aby dzieci krzywdziły się 
nawzajem, ale czasami trudno jest dorosłym dostrzec różnicę między grą w piłkę, grą na zwłokę i 
prawdziwą walką. Te fizyczne rodzaje gry są ważne z wielu powodów. Dzieci zazwyczaj bawią się 
raczej z przyjaciółmi niż wrogami, a ogólnym zamiarem jest utrzymanie zabawy, a nie jej 
wygrywanie, więc ciosy są ciągnięte, a silniejsze dzieci mogą mieć problemy z samodzielnością. 
Okazało się, że są one podstawą do przywiązań rówieśników oraz do "zabawy z" silnymi emocjami 
strachu i złości, wspierającymi regulację emocji. Dorośli mają czasem trudności z rozróżnieniem 
pomiędzy zabawą - walką i prawdziwą walką, ale dla samych dzieci jest to o wiele bardziej 
zrozumiałe. 

- Dobra zabawa ("Nie wiedzą jak się bawić"): Rodzaj  
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Wszystkie te świadome lub podświadome programy dla dorosłych mają wpływ na swobodną zabawę 
dzieci. Choć jest rzeczą naturalną, że dorośli chcą ratować dzieci przed krzywdą i edukować je, 
powinni być świadomi tego, jak ich interwencje wpływają na dzieci i powinni być w stanie rozpoznać, 
kiedy działają dzięki własnym programom. Aby osoba dorosła mogła wspierać samodzielną zabawę 
dzieci, konieczna jest ciągła autorefleksja.  

Jeśli chodzi o interwencje, warto wrócić do psycholudii (patrz rozdział 4, sekcja 4.3.2) i zrozumieć, w 
jaki sposób nasze działania wspierają każdy element cyklu. Sturrock i Else opisują cztery różne 
poziomy interwencji, które mają na celu wsparcie cyklu zabaw, a nie jego zakończenie lub zmianę: 

- Konserwacja zabaw: dzieje się tak wtedy, gdy bawią się dzieci, a osoba dorosła nie jest 
bezpośrednio zaangażowana w zabawę lub jest w nią zaangażowana w niewielkim stopniu, z 
wyjątkiem obserwowania tego, co się dzieje. Dramatopisarz odgrywa tu czujną, ochronną rolę, 
zapobiegając niechcianym przerwom ze strony innych. W najlepszym wypadku dziecko lub dzieci 
bawiące się nie będą nawet świadome tego poziomu interwencji. Dobry przykład można było 
zaobserwować w klubie popołudniowym, gdzie dramaturg grał w zaprojektowaną przez siebie dużą 
grę w bilard ze starszymi dziećmi, a pod stołem bilardowym bawiły się dwaj pięciolatkowie grający w 
"dom". Od czasu do czasu dramaturg delikatnie dotykał ramienia snookera, aby ostrzec go, by nie 
nadepnął na kończyny graczy znajdujących się poniżej, które czasami wystawały spod stołu. 

- Proste zaangażowanie: jest to sytuacja, w której dramatopisarz działa jako surowiec do gry. 
Dramator jest świadomy ramki gry i odpowiada na bezpośrednie lub pośrednie wskazówki dotyczące 
gry, działając jako zasób do gry. Może się to wiązać z dostarczeniem materiałów, zabawki lub innego 
sprzętu niezbędnego do utrzymania ramy gry oraz pętli i przepływu cykli zabaw dla dzieci.  Po 
dostarczeniu wymaganych zasobów dramaturg wycofuje się z gry. Nie ma innego zaangażowania w 
treść lub narrację ramki do zabawy niż dostarczenie zasobów. 

- Zaangażowanie medialne: jest to sytuacja, w której dramatopisarz jest zachęcany (bezpośrednio lub 
pośrednio) przez dziecko do udziału w zabawie. Celem zaangażowania jest ustanowienie lub 
przywrócenie ramki do gry i ponowne wycofanie się, gdy tylko zostanie to zrobione, i powrót do 
trybu podtrzymania gry. Może się zdarzyć, że dziecko zaoferuje Ci wyimaginowane słodycze, które 
zrobiło i ugotowało na swoim wyimaginowanym ognisku obozowym, lub też okaże się, że jesteś 
ubrany przez grupę dzieci na króla, królową, dziecko lub potwora. Ten poziom interwencji jest 
zazwyczaj krótkotrwały, czasem prawie natychmiastowy. Przy takim poziomie interwencji 
dramatopisarz musi być świadomy, że jego dorosła obecność w oprawie do zabawy niesie ze sobą 
rozmiar, status i autorytet i dlatego może łatwo zdominować oprawę, a nie tylko ją (ponownie) 
ustanowić. 
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- Complex engagement: this is a situation where a playwright is involved in children's play for a 
longer period of time and without their involvement the play would have collapsed. Again, this 
should be the answer to the signals given (direct or indirect), and the playwright must be careful not 
to dominate the frame. Here the forms of play are shared between the adult and the 
child/children/ren. As in the case of media intervention, the playwright must be aware of his or her 
strength.  Sturrock speaks of a "witness position" for playwrights where they observe the frame of 
the play while being part of it. The playwright has to make complex assessments about the direction 
and involvement in the material of the frame of the play. Pragmatically speaking, in this situation the 
playwright has to balance his involvement in the play with what is still happening in the environment 
of the play. 

Apart from the direct involvement of adults in the children's play framework, there are an infinite 
number of possibilities for intervention to support the children's play (rather than limiting it) in a less 
direct way. This could be, for example, changing the arrangement of space or offering a more varied 
set of loose parts (see kayak example in chapter 6, section 6.4). 

 

 
7.5 Nawigacja w zakresie naprężeń (Brawgs Continuum) 

Brawgs Continuum próbuje zaoferować dramaturgom sposób poruszania się po napięciach i 
sprzecznościach, które są rzucane przez etos niskiej interwencji - wysokiej reakcji, z jednej strony 
czytając dosłownie "nieinterwencję" (to znaczy, że dorośli powinni po prostu zostawiać dzieci, aby 
się nią zajmować), a z drugiej strony naciski na dorosłych, aby ukierunkowywali i kontrolowali 
zabawę dzieci albo w kierunku pożądanych społecznie wyników, albo z dala od sposobów zabawy, 
które wywołują dyskomfort lub niepokój u samych dorosłych. Na wypracowany wspólnie model ma 
wpływ zarówno myślenie psycholudyczne, jak i teoria złożoności. Jego nazwa (Brawgs) jest 
anagramem inicjałów trzech głównych autorów (Wendy Russell, Gordon Sturrock i Arthur Battram). 
Sugeruje dynamiczne kontinuum wewnętrznych (emocjonalnych, afektywnych, motywacyjnych) i 
zewnętrznych (behawioralnych) reakcji na zabawę dzieci. Zakłada się, że tak:  

dramatopisarze będą działać w różnych punktach kontinuum w zależności od wielu zmiennych, w 
tym kontekstu, osobistych przekonań i wartości, ich relacji z poszczególnymi dziećmi, ich 
postrzegania oczekiwań innych, itp. ... [i że] dramatopisarze powinni dążyć do osiągnięcia środka 
kontinuum tak często, jak to możliwe, rozpoznając, że będą chwile, kiedy będą się zbliżać do 
któregokolwiek końca.  
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Ekstremalne pozycje w wymiarze zewnętrznym są dydaktyczne, gdzie dramaturg kieruje i kontroluje 
zabawę, aby pomóc dzieciom w nauce, oraz chaotyczne, gdzie poziom nieinterwencji jest taki, że 
przestrzeń nie jest odpowiednio wyposażona, a reakcje na zabawę dzieci są nieregularne i 
wybuchowe. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami znajduje się ludocentryczne podejście, którego 
celem jest wspieranie samoorganizującej się zabawy dzieci. Ekstremalne pozycje w wymiarze 
wewnętrznym są nieudyczne, gdzie dominuje chęć kontrolowania, nauczania i ochrony dzieci, oraz 
ludyczne, gdzie dramatopisarze uprzywilejowują swoje własne pragnienia emocjonalne i 
nierozgryzione materiały. Pomiędzy nimi znajduje się stan emocjonalny o charakterze 
paraludycznym, w którym dramatopisarze rozpoznają symboliczny (a nie dosłowny) materiał 
wyrażany przez dzieci, są świadomi własnego nieprzedstawionego materiału i dlatego mogą poprzeć 
to wyrażenie bez fałszerstw. 

Jest to model dynamiczny: dorośli będą się czuli pociągnięci do jednego lub drugiego końca i będą 
musieli świadomie zastanowić się (zarówno w działaniu w danym momencie, jak i po jego 
zakończeniu), aby powrócić do centrum. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których zachowanie 
dydaktyczne jest właściwe; ponownie, powinno to mieścić się w ogólnym celu działania w 
wyrównanej, ale dynamicznej pozycji ludocentrycznej i paraludycznej. 
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Rozdział 8: Przydatne zasoby 

Mamy nadzieję, że ten podręcznik okazał się przydatny. W podręczniku wykorzystano wiele 
referencji, do których dodaliśmy linki do zasobów internetowych i organizacji, które mogą pomóc Ci 
stać się szkołą przyjazną zabawie. Bon voyage! 
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8.3 Przyporządkowanie treści podręcznika do przewodnika szkoleniowca 

Przewodnik dla trenerów znajduje się na stronie internetowej szkół przyjaznych zabawie. 
Trzydziestogodzinny kurs szkoleniowy składa się z dwóch części, pierwsza część jest skierowana do 
szerszego grona odbiorców (zarówno tych zaangażowanych w rozwój strategiczny, jak i 
operacyjnych), natomiast druga część dotyczy kryteriów jakości dla tych, którzy pracują z dziećmi za 
wynagrodzeniem - aspektów operacyjnych. Poniższa tabela ma na celu pokazanie, które części 
podręcznika zawierają dodatkowe informacje i/lub teoretyczne elementy działań w ramach kursu 
szkoleniowego. Biorąc pod uwagę strukturę kursu, w mapowaniu powtarza się pewna liczba 
powtórzeń. Ogólnie rzecz biorąc, w drugiej części jest więcej szczegółów, chociaż trenerzy mogą 
chcieć zapoznać się ze szczegółami przed dostarczeniem pierwszej połowy kursu, nawet jeśli nie 
wykorzystują materiału bezpośrednio w sesjach. 

Moduł kursu szkoleniowego Sekcje w podręczniku 
Moduł 1: Co to jest szkoła 
przyjazna zabawie? 

1.2: Dlaczego bycie szkołą przyjazną zabawie ma 
znaczenie? 

2: Informacje dotyczące poszczególnych krajów 
3.2: Znaczenie podejścia obejmującego całą szkołę 
4.2.2: Słowo na temat uczestnictwa dzieci. 
6.3: Dostępność 
7.1: Podejście ogólnokształcące: procesy w toku 
 

Moduł 2: Tworzenie czasu i 
budowanie kultury wspierającej 

1.2: Dlaczego bycie szkołą przyjazną zabawie ma znaczenie?  
2: Informacje dotyczące poszczególnych krajów 
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Moduł kursu szkoleniowego Sekcje w podręczniku 
zabawę (1) - kwestie 
strategiczne/polityczne 

3.1: Znaczenie posiadania zarówno strategii, jak i 
przewodnika operacyjnego 

4.1: Ramy PARK dla oświadczenia pisemnego 
4.2: Polityka (w tym podsekcje) 
4.3: Wiedza: myślenie o zabawie (łącznie z podsekcjami, 

chociaż większość szczegółów dotyczy Modułu 6) 
4.4: Dostęp 
4.5: Ryzyko 
5.2: Znaczenie wydłużonych okresów gry 
5.3: Znaczenie uhonorowania czasu przeznaczonego na 

zabawę 
5.4: Pedagogika zabawowa i co się z nią wiąże 
5.5: Chwile zabawy w ciągu całego dnia szkolnego 
 

Moduł 3: Tworzenie czasu i 
budowanie kultury wspierającej 
zabawę (1) - zagadnienia 
praktyczne 

1.2: Dlaczego bycie szkołą przyjazną zabawie ma znaczenie? 
1.3: Etyka pracy scenicznej (w tym zasady sztuki)  
4.2.1: Kim mogą być zainteresowane strony? 
5.1: Ogólna uwaga 17 na temat art. 31 Konwencji o 

prawach dziecka ONZ. 
6.4: Teoria części luźnych 
7: Części niniejszego rozdziału mogą być użyteczne (głównie 

w odniesieniu do modułu 8). 
 

 

Moduł szkoleniowy Sekcje w 
podręczniku 

Moduł szkoleniowy Sekcje w podręczniku 

Moduł 4: Miejsce na zabawę 6.1: Myślenie o przestrzeni kosmicznej 
6.3: Afordanse 
6.5: IMEE i audyt kosmiczny 
6.6: Kartografia krytyczna (więcej dla modułu 9) 
6.7: Projektowanie przestrzeni: bogate środowisko gry 
 

Moduł 5: Strategia i plan działania 
szkoły 

Jest to moduł przeglądu, który wykorzystuje istniejący 
materiał do rozpoczęcia procesu planowania. Różne sekcje 
podręcznika mogą być przydatne dla różnych grup. 

Moduł 6: Więcej na temat gry - 
perspektywy dotyczące jej 
charakteru i wartości 

4.3: Wiedza: myślenie o zabawie (w tym o podsekcjach) 

Moduł 7: Osobiste aspekty 
zabawy wspierającej w szkołach 

7.4: Interwencja i fałszerstwo 

Moduł 8: Teoria i praktyka 
teatralna 

1.3: Etos pracy teatralnej (w tym zasady gry fabularnej)   
4.3.2: Patrząc na to, jak odbywa się gra: typy gry, cykl gry 
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Moduł 9: Więcej zabawy i 
przestrzeni 

Cały rozdział 6 
4.2.2: Słowo na temat uczestnictwa dzieci 
 

Moduł 10: Gra poza czasem gry / 
planowanie działań 

5.4: Zabawna pedagogika i co się z nią wiąże 
5.5: Chwile zabawy w ciągu całego dnia szkolnego 
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