
!  ВАЖНОСТА НА ДОБРАТА ИГРАЧКА ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА 

КАКО ДО ДОБРА ИГРАЧКА 

 Добра играчка купена во вистинско време, на децата им нуди радост и задоволство, затоа неколку 
совети за тоа како да одберете соодветна играчка, на секој родител ќе му бидат добредојдени. 
 Веруваме дека сите сте биле во можност да купувате играчки како за своите деца така и за 
подарок, но често дел од нив се несоодветни затоа што од детето или бараат повеќе од неговите 
можности или пак се под неговите развојни способности. 
Некогаш играчки купуваме водејќи се од сопствените желби, или пак децата само имаат желба да ги 
поседуваат но не и да ги користат за играње.  
Важноста на играчките за правилен психофизички развој и нивната воспитно – образовна улога е многу 
голема па затоа почитувани родители: 
❖ Купувајте играчки кои што одговараат на возраста на детето затоа што само така ќе ја постигнат 

потребната цел; 
❖ Дозволете му на детето само да ја одбере играчката затоа што тогаш задоволството е поголемо, но 

секако внимавајте играчката да одговара на календарската возраст на детето , или на неговите 
можности и способности; 

❖ Пред да ја купите играчката проверете дали таа е вистинска која ќе ги исполни очекувањата на 
детето, ќе поттикне развој на одредени вештини, или пак ќе биде само уште една во збирката 
играчки кои ги имате во вашиот дом;  

❖ Не правете поделба на играчките за машки или за женски деца ( автомобил за машко, садови за 
кујна за женско дете), затоа што играчките се за сите деца бидејќи низ играта и со играчките децата 
стекнуваат искуства и го осознаваат светот околу себе;  

❖ Децата најмалку сакаат да им купувате коцки, но нивната едукативна вредност е голема и истите без 
разлика на возраста на детето, треба да ги имате во различни големини и форми; 

❖ Но за да ги остварите целите за правилен развој на детето , играчките кои ги купувате треба 
правилно да се користат, дозирано според интересите на детето. Не треба да му се даваат сите 
играчки на куп, па детето да не може да се определи или пак ќе користи од сé по малку и за кусо 
време ќе изгуби интерес за истите; 



❖ Не прекинувајте ја детската игра според вашите потреби, туку дозволете детето да ја заврши играта 
а потоа да се посвети на нова активност, или пак уште подобро придружете му се на детето во 
играта и станете негов партнер, задоволството ќе биде заедничко и големо; 

❖ Прифатете ја играта на детето без притоа да му кажувате и да го поттикнувате со што и како да си 
игра, затоа што преку самостојната игра се поттикнува развојот на фантазијата, креативноста, па 
дури можете да откриете и скриени пораки кои детето ги праќа за одредени потреби, желби, 
незадоволства и тн.; 

❖ Со правилен избор на играчка соодветна за возраста и интересите на детето бидете сигурни дека ќе 
му овозможите услови за правилен развој на детето. 

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ ИГРАЧКИТЕ 

❖ Играта и играчките се неопхони за развој и стекнување на вештини и способности кај децата кои се 
развиваат во овој ран период како што е развој на говорот, развој на крупната моторика, развој на 
ситната моторика на дланката, координација на движењето, мисловните процеси, математичките 
поими, психо -физичкиот, социо - емоционалниот развој. 

❖ За постигнување на оптималниот развој играчката не мора секогаш да биде скапа или купена туку 
заедно со детето може да направите интересни играчки од елементи кои ги поседувате во домот со 
мала употреба на креативноста и посета на некоја од следните веб страници: 
www.pinterest.com 

❖ Кога си играте со детето поттикнувајте го да ја именува играчката, да ја опише, да каже каде се 
наоѓа (напред – назад, над – под, ) да брои колку коцки има, која е бојата, дали е голема или мала и 
др., со што ненаметливо го поттикнувате развојот на говорот, поимите за број, количина, релации, 
збогатување со нови зборови, изрази и поими; 

❖ Играјќи пак заедно со сите членови на заеднички игри како домино, не лути се човечи и други, кај 
детето се поттинува создавање на почитување на правила на играта, натпреварувачки дух, желба за 
победа , но и прифаќање на поразот, што создава солидна основа за создавање на нови  социо – 
емоционални врски со други лица надвор од домот; 

❖ Овозможете му простор во кој ќе може да користи средства и играчки безбедни за детето, со кои ќе 
истражува , ќе открива нови хоризонти; 

❖ Најважно од сé е сите играчки, материјали и средства кои ќе ги користите за игра со вашите деца да 
бидат безбедни за користење, секогаш погледнете ја декларацијата на составот, информирајте се 
за дозволените хемиски состојки кои се дозволени за здравјето на децата, затоа што последиците 
се одразуваат подоцна. 
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