I G R A je nezaobilazan dio razvoja svakog djeteta
Važno je imati na umu:









Istraživanje i igra su snažan pokretač spoznajnog razvoja. Kroz igru
djeca uče o predmetima, oblicima, teksturama, prostoru. Manipuliraju,
identificiraju, redaju, spajaju, mjere. Kroz građenje i rušenje djeca uče o
svojstvima predmeta i stječu koncepte težine, visine, obujma i teksture.
Igra priprema djecu za život prema njihovom vlastitom ritmu. U igri su
djeca aktivni sudionici svijeta oko sebe, nisu samo pasivni primaoci. U
obitelji i u školi djeca izvršavaju različite obaveze i zadatke prema
unaprijed određenom slijedu, no u svijetu igre djeca mogu rastaviti
realnost na njima prihvatljive dijelove i aktivno je mijenjati.
Igra pruža mogućnost uvježbavanja odraslih uloga. Djeca se često igraju
škole, obitelji, bolnice, dućana i okušavaju se u ulogama roditelja,
učitelja, trgovaca, liječnika. Kroz igru djeca također uče izmjenjivati se u
aktivnostima s partnerima u igri i nadovezivati se na uloge drugih.
Igra pomaže djeci da razviju osjećaj identiteta. Kroz igru djeca mogu
sagledati sebe same u drugom svjetlu i iz drugih perspektiva.
Igra omogućava i maštu i stvarnost. Kroz igru se djeca mogu na siguran
način suočiti sa svojim strahovima i brigama - vješticama, čudovištima,
lavovima, lopovima, psima, duhovima - te se kroz epizode mašte sukobiti
s tim likovima i možda ih i pobijediti.

Što učiniti?










svakoga dana odvojite vrijeme za igru s djetetom (osobito u
predškolskom i ranom školskom razdoblju)
neka to bude vrijeme u kojem će vaša pažnja biti rezervirana isključivo
na dijete
koristite društvene igre za zabavu i druženje cijele obitelji
neka igra postane vaš obiteljski ritual
tijekom igre ističite djetetove vještine i vrline, čime ćete potaknuti
stvaranje djetetovog osjećaja kompetentnosti
naučite dijete da prihvati i pobjedu i poraz kao normalan dio igre i
aktivnosti
ukoliko dijete mora prekinuti igru, omogućite mu prijelazno razdoblje
tako da ga npr. upozorite da ima na raspolaganju još 15 minuta, pa još 5
minuta, nakon čega mora završiti s igranjem
dodatno vrijeme zajedničke ili samostalne igre možete koristiti i kao
nagradu za poželjna ponašanja djeteta

Obaveze koje dijete mora izvršavati pokušajte organizirati kao igru - i
spremanje sobe može biti zabavno.

