
 

Wprowadzanie swobodnej zabawy do szkół w 
Gdańsku, w Polsce, w Europie 



Zabawa a zdrowie psychiczne  

Badania wskazują, że jednym z fundamentów utrzymania równowagi psychicznej dzieci do 10. 
roku życia jest około 1 godzina swobodnej zabawy dziennie. Podobnie jak sen i jedzenie są 
niezbędne dla zdrowia dziecka, tak swobodna zabawa jest konieczna, aby dzieci utrzymały 
zdrowie psychiczne (Howard; Miles, 2017).  

Nadrzędnym celem projektu GratoSfera jest troska o dobrostan psychiczny najmłodszych - 
wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie zadbać o stabilność psychoemocjonalną dzieci, 
zapewniając im dostęp do zabawy - czynnika kluczowego dla rozwoju dziecka.  

Dbanie o dobrostan psychiczny dzieci powinno być priorytetem placówek edukacyjnych, równie 
ważnym jak nauka matematyki czy języków obcych. Jedynie wyposażenie dziecka w odpowiednie 
kompetencji miękkie i budowanie w nim wiary we własne możliwości sprawi, że  będzie ono w 
stanie prawidłowo funkcjonować w przyszłości. Zabawa jest tak ważnym elementem dla 
prawidłowego rozwoju dziecka, że została uznana przez ONZ jako podstawowe prawo każdego 
dziecka. 

Stan zdrowia psychicznego dzieci współcześnie budzi coraz więcej niepokoju. Wskaźniki 
epidemiologiczne różnego rodzaju zaburzeń psychicznych nasilają się i dotyczy to nie tylko Polski i 
Europy - możemy mówić o globalnym charakterze problemów wpływających na jakość naszego 
życia. Dane prezentowane przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wskazują, że drugą 
przyczyną śmierci osób w wieku 15-29 na świecie jest samobójstwo.  

Dostępne dane i prognozy WHO na temat zdrowia psychicznego pokazują, że zaburzenia 
psychiczne są poważnym i narastającym problemem na całym świecie. Depresja, stany 
lękowe i zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków to najczęściej 
występujące zaburzenia psychiczne na świecie, a depresja znajduje się na szycie listy 20 
najważniejszych przyczyn niepełnosprawności. 

Zatrzymanie tendencji wzrostu ilości chorób psychicznych oraz skupienie na budowaniu 
stabilności emocjonalnej u najmłodszych powinno być priorytetem każdego dyrektora, 
nauczyciela czy rodzica, a czas spędzony w szkole podstawowej i przedszkolu powinien być 
uznany za moment kluczowy dla budowania kompetencji stabilnego emocjonalnie człowieka w 
życiu dorosłym.  

Dlaczego zatem dostęp do zabawy jest tak bardzo ograniczony?  
Uważamy, że najwyższa pora to zmienić.  

Przedstawiamy Państwu Projekt GratoSfera 
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Co planujemy?  

Projekt GratoSfera ma na celu promocję swobodnej zabawy na świeżym powietrzu i wprowadzenie 
jej do przedszkoli oraz szkół podstawowych w wymiarze minimum 1 godziny dziennie. Zabawa to 
proces, w którym dziecko swobodnie wybiera to, co robi, osobiście kieruje zabawą, a działania 
te są motywowane wewnętrznie. 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. 

W wyznaczonym czasie w ciągu dnia, dzieci pod obserwacją dorosłych oddają się swobodnej 
zabawie przy użyciu gratów (eng. „loose parts”) oraz własnej, nieograniczonej wyobraźni. 
Rola dorosłego ograniczona jest w czasie zabawy do minimum i sprowadza się do 
zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz organizacji przestrzeni.  

Dlaczego warto inwestować w zabawę?  

Badania wielu ośrodków naukowych, w tym organizacji OPAL (Outdoor Play and Learning), 
pioniera w dziedzinie swobodnej zabawy oraz Uniwersytetu w Gloucestershire - partnerów 
projektu GratoSfera, wykazały pozytywne korelacje pomiędzy swobodną zabawą a: 

 spadkiem zachowań negatywnych w tym, aktów agresji i przemocy (o 90%); 
 wzrostem kompetencji miękkich (o 80%); 
 wzrostem odporności na stres; 
 wzrostem rezyliencji, czyli umiejętności podnoszenia się po porażce; 
 wzrostem pewności siebie. 

Ponadto w szkołach, w których dzieci mają dostęp do swobodnej zabawy, znacząco wydłuża 
się czas aktywnego nauczania (koncentracji) o 20 minut. Obniżyła się przez to również ilość 
czasu poświęcana na rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci.  

Szkoła, która zapewnia dzieciom dostęp do zabawy stała się dla nich przyjaznym miejscem, w 
którym:  

 dzieci są szczęśliwsze; 
 mają lepsze relacje z równieśnikami; 
 są dużo bardziej otwarte na naukę; 
 rozwijają się prawidłowo pod względem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. 

Innymi słowy: poświęcenie czasu i miejsca na zabawę w ciągu dnia znacząco pomaga w 
nauce, zamiast ją utrudniać! 
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Stowarzyszenie GratoSfera 

Stowarzyszenie GratoSfera jest inicjatorem i liderem wdrożeń programów rozwojowych w 
zakresie swobodnej zabawy w Polsce. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie przy wdrażaniu 
swobodnej zabawy do placówek publicznych i niepublicznych, w tym jednostek pionierskich - 
Przedszkola Gedania 1922 oraz alternatywnej szkoły creoGedania, znajdujących się na terenie 
KS Gedania 1922 (www.gedania1922.pl). To tutaj działa pierwsza w Polsce GratoSfera, która 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych podopiecznych.  

Jak planujemy to zrobić?  

Istotą projektu GratoSfera jest program, który wyposaży Państwa w wiedzę o swobodnej zabawie 
oraz konkretne narzędzia, metody i umiejętności ich praktycznego wykorzystania. 

Pozwoli to odnieść korzyści w następujących obszarach: 

Wyposażenia wychowawców i nauczycieli w wiedzę oraz narzędzia służące wspieraniu 
swobodnej zabawy w placówce;  
Budowania efektywnej współpracy z rodzicami poprzez budowanie kultury szkoły szanującej 
zabawę i uznającej jej nadrzędną wartość w procesie edukacyjnym; 
Przyjemności i satysfakcji z pracy wychowawczej oraz relacji z dziećmi; 
Pozyskiwania firm i podmiotów chcących wspierać zabawę dzieci poprzez przekazywanie 
gratów; 
Odnowienia powołania nauczyciela oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu; 
Poznanie koncepcji i teorii zabawy, a także metod akcentujących istotę zabawy w procesie 
edukacyjnym, tj. playful pedagogies; 
Poznania aspektów prawnych związanych z wprowadzeniem swobodnej zabawy do placówki. 
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O programie 

W ramach programu przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie w formie warsztatów, zatytułowane 
GratoSfera - Szkoła Przyjazna Zabawie - część pierwsza. Szkolenie obejmuje 16 godzin, w 
ciągu dwóch następujących po sobie dni (inne warianty do ustalenia).  

Program powstał w ramach projektu grantowego CAPS (Children’s Access to Play in Schools), w 
ścisłym porozumieniu z organizacją OPAL (Outdoor Play and Learning) - pionierem w dziedzinie 
swobodnej zabawy, współpracującą z ponad 200 szkołami na całym świecie oraz przy współpracy 
z partnerami z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.  

Dedykowany jest do szkół podstawowych oraz przedszkoli, które chcą wprowadzić swobodną 
zabawę do codziennego planu dnia i docelowo stać się Szkołą Przyjazną Zabawie. Aby stać się 
szkołą przyjazną zabawie, konieczne jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w ten 
proces, tj. cała kadra nauczycielska, dzieci, personel pomocniczy, a także rodzice i opiekunowie. 
Zabawa nie jest jedynie dodatkiem do tego, co już oferują szkoły, lecz staje się integralnym 
aspektem życia szkolnego. Wymaga to pewnych zmian w kulturze szkoły oraz organizacji czasu i 
przestrzeni. 

Szanowanie i promowanie prawa dzieci do zabawy odbywa się nie tylko w wyznaczonych 
godzinach zabawy, ale trwa także podczas zajęć, czyli przez cały dzień szkolny. Zabawa i uczenie 
się nie są przeciwnymi końcami continuum, są nieodłączną częścią siebie, a uznanie jej 
nadrzędnej roli w procesie edukacyjnym pomoże stworzyć środowisko, w którym kreatywność i 
myślenie dywergencyjne (ukierunkowane na różne możliwe drogi rozwiązywania problemu) mają 
możliwość rozwoju, a nauczanie staje się niezwykle skuteczne. 

Do kogo jest kierowane jest szkolenie? 

Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli 
Wychowawców w klasach 1-3 
Opiekunów przedszkolnych 
Pedagogów 
Psychologów 
Edukatorów wczesnoszkolnych 
Pracowników oświatowych 
Osób związanych z edukacją alternatywną 

Materiały Stowarzyszenia GratoSfera. Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gratosfera.pl 

http://www.gratosfera.pl


Jakie warunki musi spełniać placówka? 

Otwartość na innowacje i chęć wprowadzenia zmian :)  
Posiadać teren zielony, znajdujący się przy placówce - ok. 100-200m2. Może to być trawnik, 
boisko, nieużywany fragment terenu z krzakami, drzewami, zaroślami. Może to być także 
wyłożona kostką/asfaltem część terenu należącego do szkoły, a’la „plac apelowy”. 

Program szkolenia GratoSfera - Szkoła Przyjazna Zabawie - część pierwsza 

Dzień 1 / 8 godzin 


Wprowadzenie - Czym jest Szkoła Przyjazna Zabawie? 

Mapowanie wspomnień; 
Odkrywanie miejsc i możliwości zabawy z perspektywy dziecka; 
Wpływ zabawy na zdrowie psychiczne dziecka;  
Światowe badania naukowe a fundamentalna rola zabawy w życiu dziecka;  
Zasady PARK (Policy, Access, Risk, Knowledge - Polityka placówki, Dostęp do zabawy, Ryzyko,   
Wiedza); 
Dostępność zabawy dla wszystkich; 
Ryzyko vs. korzyści w zabawie; 
Swobodna zabawa na świecie - działające systemy; 
Retoryka zabawy; 
Teoria „loose parts” - dlaczego graty są ważne? 

Dzień 2 / 8 godzin  

Budowanie kultury Szkoły Przyjaznej Zabawie.  

Wprowadzamy zabawę do szkoły - tworzenie planu działania; 
Budowanie współpracy z rodzicami; 
Limity i ograniczenia w zabawie; 
Przygotowanie przestrzeni do zabawy; 
Aspekty prawne;  
Zero-waste i CSR - co to takiego? Pozyskiwanie gratów; 
Playful pedagogies - pedagogika zabawy; 
Rozdanie dyplomów. 
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Telekonferencja Skype 

Po 4-6 tygodniach od zakończenia warsztatów proponujemy 60 minutowe spotkanie/
telekonferencję podsumowującą, której celem jest z jednej strony podsumowanie zadania 
wdrożeniowego, a z drugiej umożliwienie uczestnikom zadania pytań, które nasunęły się im już po 
zakończeniu szkolenia. 

Warianty szkolenia 

1) Szkolenie dla kadry z jednej placówki -  max. 40 osób; 
2) Szkolenie dla nauczycieli z kilku placówek - max. 4 osoby z jednej placówki.  

Terminy szkoleń - do ustalenia 

Miejsce szkolenia - w zależności od wariantu - u zamawiającego lub w Gdańsku.  

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!  

Kamil Maciaszek - Stowarzyszenie GratoSfera  
Strona internetowa: www.gratosfera.pl  

Facebook: GratoSfera.pl - https://www.facebook.com/gratosferapl  

kml.maciaszek@gmail.com  
tel. 788 566 521  
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