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Dobra zabawa

Zabawa sama w sobie jest nagrodą.
Bawimy się, bo sprawia nam
to przyjemność. Natura wyposażyła nas
w chęć do zabawy, żeby pomóc nam
zrozumieć otoczenie i nasze miejsce
w świecie. Poprzez zabawę uczymy
się, jak działają nasze umysły i ciała,
odkrywamy, jak myślą i czują inni.
Poprzez zabawę dowiadujemy się,
co oznacza poczucie przynależności,
miłość i szczęście.

Poznaj autorów

Dr Elena Hoicka
Starszy wykładowca psychologii edukacji
Dr Hoicka specjalizuje się w badaniach nad rozwojem
poznawczym i jest światowej sławy ekspertką od roli
zabawy we wczesnym rozwoju poczucia humoru oraz
kreatywności. Obecnie bada znaczenie zabawy
z wykorzystaniem ekranu w rozwoju kreatywności
oraz umiejętności opowiadania historii u dzieci.

Jessica Joelle Alexander
Ekspertka ds. wychowania
Jessica Joelle Alexander jest ekspertką
od wychowania, autorką bestsellerów i prelegentką
na międzynarodowych konferencjach. Jej książka
„Duński przepis na szczęście. Najskuteczniejsza
ﬁlozoﬁa wychowania” została wydana
w ponad 25 krajach.

Dr Zhen Wu
Adiunkt na Wydziale Psychologii Tsinghua
University oraz szefowa programu badawczego
w Laboratorium Kształcenia Ustawicznego
Tsinghua University w Chinych
W swojej pracy dr Wu skupia się na rozwoju
dziecka. Ma na koncie liczne publikacje
i prowadzi kilka projektów badawczych
poświęconych rozwojowi społecznemu dzieci
oraz kreatywnej nauce. Bada, jak kultura,
rodzice, czynniki środowiskowo oraz indywidualne
różnice pomiędzy dziećmi wchodzą w interakcje
oraz wpływają na rozwój społecznych zdolności
poznawczych oraz kreatywności.

Bo Stjerne Thomsen
Dyrektor Centrum Kreatywności,
Zabawy i Nauki w LEGO Foundation
Bo kieruje Centrum Kreatywności, Zabawy
i Nauki, które współpracuje z LEGO Foundation,
Grupą LEGO oraz LEGO Education. Misją
Centrum jest wspierać długofalowe korzyści
z zabawy na rzecz rozwoju dziecięcej
kreatywności i nauki. Jest autorem licznych
publikacji poświęconych kreatywności, zabawie
i uczeniu się. Jest członkiem grupy doradczej
Centrum Kreatywności im. Torrance’a w USA,
współpracuje z Centrum na rzecz Zabawy
w Wychowaniu, Rozwoju i Kształceniu w Cambridge
oraz Laboratorium Kształcenia Ustawicznego
Tsinghua University w Pekinie.
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Metodologia badania

Raport LEGO® Play Well 2018
został opracowany przez Edelman
Intelligence, niezależną agencję
badawczą. Badanie opierało się
na międzykulturowej ankiecie
dotyczącej postaw i zachowań
w dziewięciu krajach - w Chinach,
Danii, Francji, Niemczech, Rosji,
Arabii Saudyjskiej, Meksyku,
Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych. Badanie
zostało przeprowadzone
w lutym i marcu 2018 r.

Wnioski z raportu opierają się
na odpowiedziach 12 972 respondentów,
rodziców i dzieci. 9 249 rodziców dzieci
w wieku od 18 miesięcy do 12 lat wypełniło
specjalną, 20-minutową ankietę internetową.
W badaniu uwzględniono też odpowiedzi
3 723 dzieci w wieku od 5 do 12 lat,
których rodzice wzięli udział w głównej
ankiecie. Pierwsza, 15-minutowa część była
przeznaczona dla rodzica, a przez pozostałe
5 minut na pytania odpowiadało dziecko,
bez wskazówek udzielanych przez opiekuna.

W kwestionariuszu wykorzystano prosty język,
do tego zarówno pytania, jak i odpowiedzi
były w języku lokalnym, żeby zapewnić
dobre zrozumienie pytań badawczych oraz
odpowiedzi. Dzięki temu i rodzice, i dzieci
mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach
bez ryzyka błędu spowodowanego
interpretacją pytania. Pytania otwarte
zadawane rodzicom pozwoliły zyskać
jakościowe informacje, co pogłębiło
wnioski z raportu.
Rodzice stanowili reprezentatywną próbę
dla swojego kraju pod względem wieku
i płci. Dobór uczestników uwzględniał różne
grupy dochodowe oraz osoby o różnym
wykształceniu, żeby uniknąć błędu próby.

Pytania, które zadawaliśmy, skupiały się na czterech głównych tematach:

Korzyści z zabawy
dla dzieci, rodziców
i życia rodzinnego

Preferencje i bariery
dotyczące zabawy

Znaczenie ciągłego
kształcenia poprzez
zabawę

Rola zabawy w rozwijaniu
u dzieci zdolności
przydatnych
w przyszłym życiu
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Znaczenie zabawy

Zabawa nas kształtuje. Kładzie podwaliny
pod naukę oraz pomaga dzieciom rozwijać
się i doskonalić. Od chwili narodzin
do czwartego życia dziecko przechodzi
intensywną transformację neurologiczną.
W każdej sekundzie, w której doświadcza
otaczającego je świata poprzez wzrok,
słuch, dotyk, zapach i smak, w jego mózgu
powstają miliony nowych połączeń.
To okres najszybszego rozwoju i nauki
w życiu człowieka - po tym czasie
krystalizuje się „fundament”
przyszłego dorosłego.

Zabawa to nieodłączny aspekt
nauki u małych dzieci. Stanowi
też okazję do nawiązywania
przyjaźni i przyjemnego
spędzania czasu z rodziną.
Nawet w dorosłym życiu istnieje
zależność między skłonnością
do bawienia się i poczuciem
humoru a dobrą kondycją
psychiczną.

Dzieci mają naturalną
ciekawość do zadawania
pytań i badania świata.
Jeśli będziesz je zachęcać
do zabawy, później będzie
im łatwiej zdobyć i rozwinąć
umiejętności potrzebne
w życiu.
Rodzic,
Niemcy

Dr Elena Hoicka,
Starszy wykładowca
psychologii wychowawczej

Zabawa otwiera
[moje dzieci] na świat
i pomaga im zrozumieć
codzienne życie.
Rodzic,
Francja

Zabawa polegająca na budowaniu
to znakomita okazja dla dzieci, żeby
rozwijać umiejętności ﬁzyczne
i poznawcze, oraz żeby doskonalić
motorykę małą. Najmłodsi nabywają
pierwszych doświadczeń, testując
swoje założenia o świecie. Uczą się
rozwiązywać problemy, gdy np. muszą
zdecydować, jak ze sobą połączyć
i zestawić różne elementy. Stopniowo
uczą się też współpracy z innymi czekają na swoją kolej, grają w gry,
wymyślają konkursy, rozwiązują
konﬂikty między rówieśnikami.
Wszystko to odgrywa kluczową
rolę w rozwoju dziecka.
Dr Zhen Wu,
Tsinghua University,
Chiny

Rodzice wiedzą, jak zabawa może pomóc dzieciom
rozwijać wiele różnorodnych i przydatnych umiejętności

95%

95%

96%

96%

94%

Rozwiązywanie
problemów

Praca lub
współpraca
z innymi

Nawiązywanie
kontaktów
z innymi

Umiejętność
zadawania pytań
i podejmowania
decyzji

93%

95%

94%

Inteligencja
emocjonalna
(np. empatia)

Pewność
siebie

Uczenie się
na błędach

96%

96%

Komunikatywność Kreatywność

Dzięki zabawie nauka jest
przyjemna. Nic więc dziwnego,
że na świecie programy nauczania
dla najmłodszych dzieci, a nawet
w szkole podstawowej, bazują
właśnie na zabawie. Chociaż
podstawowe przedmioty, na przykład
język ojczysty i matematyka,
są szalenie ważne, to, jeśli będziemy
tę wiedzę przekazywać w ramach
zabawy, możemy zachęcić dzieci
do nauki. Chęć do nauki może
potem zaowocować w przyszłości
i dziecko w dorosłym życiu też
będzie wykazywać się ciekawością
poznawczą.
Dr Elena Hoicka,
Starszy wykładowca
psychologii wychowawczej

Ciekawość

Dzieci powinny się uczyć,
że emocjonalny aspekt
rozwoju jest równie
wartościowy, jak naukowy.
Rodzic,
Stany Zjednoczone

Ciągle niewystarczająco
akceptujemy i nagradzamy
dzieci, które myślą kreatywnie.
Za to jesteśmy świetni, jeśli
chodzi o premiowanie dzieci
za osiągnięcia akademickie.
Rodzic,
Dania

W większości przypadków
szkoła i opiekunowie zachęcają
dzieci, żeby skupiały się
na rozwoju szkolnym, ale nie
zawsze zapewniają im okazje
i wsparcie, które są konieczne
do doskonalenia innych, mniej
akademickich, ale ciągle
ważnych umiejętności, takich
jak kompetencje społeczne
i emocjonalne.
Rodzic,
Stany Zjednoczone

93%
93% rodziców uważa,
że zabawa powinna być
wykorzystywana w szkole
jako narzędzie do rozwoju
dziecka i nauki

91% 82%
91% rodziców uważa,
że zabawa pomaga
dziecku odnosić
szkolne sukcesy

82% rodziców sądzi, że dzieci,
które więcej się bawią, więcej
osiągną na studiach i w życiu
zawodowym

83%
83% dzieci twierdzi,
że lepiej się uczy,
kiedy nauka
przypomina zabawę

Dobra zabawa naprawdę
zbliża i pomaga nam dzielić
szczególne chwile,
co uszczęśliwia nas oboje,
a do tego wzbogaca
emocjonalnie
i jest kształcąca.

Zabawa tworzy dobre
wspomnienia u mnie i moich
dzieci, a przy tym pomaga
kształtować ich osobowość.
Rodzic,
Chiny

Rodzic,
Dania

+5 godzin

-5 godzin

88%

75%

88% rodzin, które spędzają
ponad 5 godzin w tygodniu,
bawiąc się wspólnie deklaruje,
że są szczęśliwe

75% rodzin, które spędzają mniej
niż 5 godzin na wspólnej zabawie
twierdzi, że są szczęśliwe

Szczęście w rodzinie a czas spędzany na wspólnej zabawie
% rodzin, które poświęcają ponad 5 godzin
w tygodniu na wspólną zabawę i deklarują,
że są szczęśliwe

% rodzin, które poświęcają mniej niż 5 godzin
w tygodniu na wspólną zabawę i deklarują,
że są szczęśliwe
94%

Stany
Zjednoczone

78%
96%

Meksyk

90%
89%

Wielka
Brytania

80%
86%

Francja

73%
87%

Niemcy

71%
85%

Dania

78%
85%

Rosja

66%
90%

Chiny

Arabia
Saudyjska

Ogółem

78%
69%
52%

75%

88%

Pytanie 13. Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo szczęśliwa jest wasza rodzina? Próba: wszyscy rodzice-respondenci n= 9249; USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk
1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1014, Dania 1010, Rosja 1017 (Suma wskazań T3B: Szczęśliwa)

Dobra zabawa oznacza
zabawę, która wspomaga
umysłowy i psychologiczny
rozwój mojego dziecka,
buduje jego samoocenę
i pewność siebie.

Czas zabawy to chwila
na wspólne śmiechy,
przyjemności i rozmowę.
Rodzic,
Francja

Rodzic,
Arabia Saudyjska

Zbliża nas, a moje dzieci
mogą się jednocześnie
bawić i uczyć.

Dobra zabawa pomaga
stymulować umysł mojej
córki i puścić wodze fantazji.
Pogłębia w niej ciekawość
świata i jednocześnie buduje
między nami głębszą więź.

Rodzic,
Chiny

Rodzic,
Wielka Brytania

Emocje, jakie rodzice odczuwają podczas
zabawy z dzieckiem
Szczęście

72%

Lepsza więź
z dzieckiem

64%

Duma z dziecka

52%

Przypomina mi się,
co jest w życiu ważne

43%

Odprężenie

40%

Kreatywność

33%

Energia

30%

Poczucie
przynależności

28%

Inspiracja

25%

Bezpieczeństwo

22%

Pytanie 6: Co czujesz, kiedy bawisz się z dzieckiem? Próba: Wszyscy
rodzice-respondenci n=9249

Dobra zabawa jest wtedy,
kiedy bawię się z dzieckiem
na jego warunkach i kiedy
zabawa jest jednocześnie
przyjemna i kształcąca.
To oznacza chwilę
w ciągu dnia, kiedy
możemy stworzyć więź
i bliższą relację. Dzięki
zabawie możemy się
wspólnie zrelaksować.
Rodzic,
Dania

Z zabawą wiąże się wiele korzyści, nie tylko dla dziecka,
ale też dla rodzica i całej rodziny.

Zabawa umożliwia
lepszą komunikację
w rodzinie

Dzieci
mówią

95%
Zabawa z dzieckiem
sprawia im przyjemność,
podobnie jak dziecku

a
Dl

zica
rod

ny
odzi
r
a
l
D

95%

Zabawa pomaga
lepiej poznać
dziecko

93%

89%

Zabawa jest
kluczowa dla
dobrostanu dziecka

91%
95%%
95

94
93%%

Zabawa jest
korzystna dla dobrego
samopoczucia rodzica

Zabawa
jest kluczowa
dla rozwoju
dziecka

95%%
95

Rodzice
mówią

Zabawa buduje
silniejsze więzi
rodzinne

Korz
yśc
id
la
dz
ie
ci
Zabawa
pozwala
im się
zrelaksować
i wyłączyć
po szkole

87%

83%
Lepiej się uczą,
kiedy nauka
przypomina zabawę

Dla dzie
ci

93%

93%%
93

Czują się szczęśliwe
podczas zabawy
z rodzicami

Zabawa pomaga dziecku
nauczyć się nawiązywać
relacje społeczne

Podczas zabawy dzieci
ćwiczą umiejętności oraz
interakcje społeczne.
Poprzez zabawę uczą się
wymyślać nowe rzeczy
z innymi, dzielić się,
współpracować
i przyjmować czyjś punkt
widzenia. Jeśli się pomylą,
to nic się nie stanie to przecież tylko zabawa.
Zyskują za to okazję
do nauczenia się czegoś.
Dr Elena Hoicka,
Starszy wykładowca
psychologii wychowawczej

Kiedy się bawimy, miło
spędzamy czas, razem się
uczymy, zaczynamy sobie
ufać jak przyjaciele.
Rodzic,
Meksyk

Badania sugerują, że ludzie, którzy więcej się
bawią, mają optymistyczne nastawienie
do życia i poczucie humoru, są mniej
zestresowani, rzadziej cierpią na depresję
i lęki. Kiedy w naszym życiu wydarzy się coś
nieoczekiwanego, nasze ciało odpowiada
reakcją „uciekaj albo walcz”. Taka stresowa
sytuacja sprawia, że albo stajemy się
agresywni, albo uciekamy. Tymczasem
mamy powody sądzić, że zdolność
do zabawy pomaga nam na nowo przemyśleć
takie wydarzenia, spojrzeć na nie z nowej
perspektywy i dostrzec pozytywne strony.
Dr Elena Hoicka,
Starszy wykładowca
psychologii wychowawczej

Rodzice twierdzą, że zabawa z dzieckiem…

83%
% rodziców, którzy uważają, że nie poświęcają
wystarczająco dużo czasu na rodzinną zabawę
Pozwala im
poczuć się świeżo

Dania
francja

86%

Wilka
Brytania
Rosja

Pomaga się odstresować

Globalna
średnia
38%

Niemcy
Stany
Zjednoczone

Meksyk

89%
Pozwala spojrzeć
na życie z dystansu

Chiny
Arabia
Saudyjska
Pytanie 3: Czy uważasz, że jako rodzina poświęcanie wystarczająco dużo czasu na zabawę? - Nie, nie
poświęcamy dość czasu na zabawę. Próba: wszyscy rodzice-respondenci n=9249. USA 1045, UK 1038,
Chiny 1034, Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1012, Dania 1010, Rosja 1017

Główne bariery uniemożliwiające
częstszą zabawę

Po prostu nie mam dość czasu
w ciągu dnia

% rodziców, którzy mówią, że brak czasu w ciągu
dnia jest główną przeszkodą w częstszej zabawie

36%

Mam za dużo pracy / pracuję do późna

33%

Mam za dużo obowiązków domowych

31%

Moje dziecko poświęca za dużo czasu
na technologię (np. telefon, internet, gry
wideo)

21%

Poświęcam za dużo czasu na technologię
(np. telefon, internet, gry wideo)

19%

Rosja

46%

Francja

42%

Niemcy

42%

Meksyk

40%
Globalna
średnia
36%

Dania

34%

Wielka
Brytania

33%

Chimy

33%

Stany
Zjednoczone

Arabia
Saudyjska

32%
23%

Pytanie 10: Który z poniższych powodów, jeśli są takie powody, twoim
zdaniem uniemożliwia ci częstsze bawienie się z rodziną? Próba: wszyscy
rodzice-respondenci n=9249. USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk 1042,
Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1012, Dania 1010, Rosja 1017

Podstawowe umiejętności,
takie jak kreatywność, empatia
i samokontrola kształtują się
u dzieci poprzez zabawę. Nie
można ich zmierzyć oceną
lub punktacją w teście, ale
są kluczowe dla przyszłego
sukcesu dziecka i poczucia
szczęścia w dorosłym życiu.

Nawet jeśli masz tylko 30 minut
dziennie [na zabawę], to każda
chwila jest cenna, by dowiedzieć
się wzajemnie czegoś o sobie
i zadbać o wspomnienia (…).
Wystarczy chwila, żeby
powstało wspomnienie.

Jessica Joelle Alexander,
Rodzicing Expert

Rodzic,
Wielka Brytania

Dzieci, które deklarują, że nie mają
w ciągu dnia dość czasu na zabawę
Arabia
Saudyjska

32%
23%

Chiny
Stany
Zjednoczone

22%

Wielka
Brytania

18%

15%

Francja
Niemcy

13%
12%

Meksyk
Dania
Rosja

Globalna
średnia
17%

10%
9%

Pytanie 4: Czy uważasz, że te zdania są prawdziwe, czy fałszywe? –
Prawdziwe. Wszystkie dzieci-respondenci n=3723; Meksyk: 418, Stany
Zjednoczone: 419, Wielka Brytania: 417, Francja: 419, Niemcy: 414, Dania: 410,
Rosja: 408, Chiny: 406, Arabia Saudyjska: 412, chłopcy: 2059, dziewczynki:
1663, wiek 5–8 lat: 1841, wiek 9–12 lat: 1882

Im bardziej przeładowujemy nasze dzieci zajęciami, tym trudniej
im się odstresować i przetworzyć doświadczenia zebrane w ciągu
dnia. Zabawa nie polega na osiągnięciu czegoś lub wykonaniu
pod okiem dorosłego jakiejś czynności, która prowadzi
do wymiernej „nauki”. Zabawa to nauka. Żeby dobrze się bawić
jako rodzina, trzeba pozwolić sobie być „tu i teraz”, bez żadnych
oczekiwań.
Każdy może nauczyć się bawić się ze swoją rodziną. Musimy
nauczyć się oddawać kawałek siebie, żeby móc nawiązać kontakt
z dziećmi i ich światem. Kiedy rodzice są otwarci i godzą się
iść za dziecięcą wyobraźnią, ich pociecha czuje się doceniona
i szanowana za to, kim jest. To podstawa wysokiej samooceny.
Kiedy rodzice wchodzą w przestrzeń zabawy dziecka - bez
żadnego planu - i autentycznie się bawią, pozytywne efekty
przychodzą naturalnie.
Jeśli będziemy myśleć o zabawie jako o czasie „dla nas”,
a nie tylko „dla mnie”, i postaramy się znaleźć na nią czas, łatwiej
nam będzie oderwać się od tego, co nas rozprasza, i nawiązać
więź z dziećmi. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z zabawy,
to może być najważniejsza praca domowa do odrobienia.
Następnym razem, kiedy będziesz chciał zapisać dziecko
na kolejne zajęcia dodatkowe, pomyśl o tym, jak bardzo ciebie
stresuje nadmiar obowiązków. Twoje dziecko będzie odbiciem
twoich własnych lęków. Odetchnij głęboko, zrelaksuj się
i wyciągnij zabawki. Możecie też wyjść na dwór, w jakieś
ładne miejsce, i pozwolić maluchom się bawić. Zabawa
to nie leniuchowanie. Szybko się przekonasz, że zabawa
to najmądrzejsza decyzja, bo jest najbardziej kształcąca.
Jessica Joelle Alexander
Rodzicing Expert

Jakość jest ważna
To badanie pokazuje, że w oczach rodziców dobra zabawa polega na pełnym wejściu w świat
dziecka, bez żadnych „rozpraszaczy”. Nieważne, czy chodzi o zabawę w świecie realnym czy
wirtualnym, 70% rodziców na świecie uważa, że jakość zabawy jest ważniejsza niż ilość czasu,
jaką na nią poświęcają. Rodzicom zależy na znalezieniu czasu na twórczą, wspólną zabawę.
Chcą puścić wodze wyobraźni i nie rozpraszać się innymi sprawami, ale trudno
im to osiągnąć.

Ilość

Jakość

30%

70%

Pytanie 7. Z którym stwierdzeniem najmocniej się zgadzasz? Próba: Wszyscy rodzice-respondenci n= 9249; USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk 1042,
Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1014, Dania 1010, Rosja 1017

Dobra zabawa oznacza nie
tylko siedzenie z dzieckiem,
ale prawdziwą interakcję
(…) bez rozpraszania się,
dawanie dzieciom 100%
uwagi.
Rodzic,
Wielka Brytania

Dobra zabawa jest wtedy,
kiedy dajemy sobie czas
i pozwalamy się ponieść.
Kiedy się nie stresujemy
i nie mamy planu.
Na przykład kiedy idziemy
na spacer i bawimy się
rzeczami, które znajdujemy
po drodze, albo kiedy
moja córka przejmuje
stery i to my dajemy się jej
poprowadzić w zabawie.
Rodzic,
Dania

Lepiej poświęcić dziecku
tylko 5-10 minut, ale (…)
być z nimi w pełni. Nie
tylko ﬁzycznie, ale też
emocjonalnie, odciąć się
od myśli i problemów
dorosłych.
Rodzic,
Russia

Jeśli chodzi o ulubione zabawy, istnieją różnice między pokoleniami:

1
2
3
4

6

Według dzieci

5

Według rodziców

1
2

3

7

4
5

9

8

6
7

Zabawy
Odgrywanie Zabawy
ﬁzyczne/siłowe
ról
plastyczne
i twórcze

Sport

Krótkie
wycieczki

Spokojne
gry

Gry
cyfrowe

8

Gry
edukacyjne

10
11

9

Zabawa
z jedzeniem

10
Codzienne
czynności
w formie gier

11
Zabawy
muzyczne

Pytanie 14. Pomyśl o swoim dzieciństwie. Jakiego rodzaju zabawy lubiłeś/lubiłaś najbardziej? Próba: Wszyscy rodzice-respondenci n=9249. // Pytanie 32. Jakie
są twoje ulubione zabawy i zajęcia? Próba: Wszystkie dzieci-respondenci: 3723

Dzięki nowoczesnej
technologii i internetowi
moje dziecko może
korzystać z lepszego
dostępu do wiedzy
w sposób łatwy
i przyjemny.
Rodzic,
Arabia Saudyjska

Dzisiejsza technologia
umożliwia dzieciom rozwijać
zdolności kreatywne
i zdobywać szkolną wiedzę,
ale w przyjemny sposób.
Rodzic,
Meksyk

Współczesne dzieci
lepiej znają się
na technologii.
Dzięki temu mogą
szybko dostosować
się do obecnej
rzeczywistości.
Rodzic,
Wielka Brytania

Technologia to jednocześnie pomoc
i przeszkoda. Trzeba z niej korzystać
we właściwy sposób i we właściwym
czasie. Zależnie od tego, jak korzystamy
z technologii, możemy blokować albo
wspierać rozwój dziecka.
Rodzic,
Stany Zjednoczone

% dzieci, które spędzają ponad trzy godziny
w tygodniu, korzystając z technologii
58%

Dania
Stany
Zjednoczone

Dzieci częściej bawią się z kolegami
i koleżankami, przebywając w tym samym
pokoju twarzą twarz, niż online

Częściej gram
z kolegami
przez internet

Częściej bawię
z kolegami
twarzą w twarz,
kiedy jesteśmy
w jednym
pokoju

Ogółem

21%

72%

Meksyk

18%

76%

Stany Zjednoczone

26%

69%

Wielka Brytania

25%

68%

Francja

13%

76%

Niemcy

17%

77%

Dania

17%

75%

Rosja

15%

73%

Chiny

26%

67%

Arabia Saudyjska

28%

63%

Nasilenie koloru oznacza wyniki od najniższego do najwyższego pośród
wszystkich 9 rynków. Żółty oznacza najniższą wartość, ciemna zieleń –
najwyższą.
Pytanie 41. Czy częściej grasz z kolegami i koleżankami przez internet, czy
częściej bawicie się, kiedy przebywacie twarzą w twarz w tym samym pokoju?
Wszystkie dzieci-respondenci n=3723; Meksyk: 418, Stany Zjednoczone: 419,
Wielka Brytania: 417, Francja: 419, Niemcy: 414, Dania: 410, Rosja: 408, Chiny:
406, Arabia Saudyjska: 412, chłopcy: 2059, dziewczynki: 1663

54%

Wielka
Brytania

51%

Arabia
Saudyjska

51%
Globalna
średnia
47%

Meksyk

45%

Francja

43%

Chiny

43%

Rosja
Niemcy

40%
37%

Pytanie 11. Ile czasu Twoim zdaniem Twoje dziecko poświęca na następujące
aktywności w ciągu typowego tygodnia? Próba: Wszyscy rodzice-respondenci
n=9249. USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024,
Arabia Saudyjska 1012, Dania 1010, Rosja 1017

Gry cyfrowe nie znikną. Rodzice powinni bardziej aktywnie w nich
uczestniczyć z dzieckiem, zamiast je ignorować. Na dobry początek
można poszukać gier oraz aplikacji dostosowanych do wieku, takich,
które rozwijają kreatywność i umożliwiają płynne przejście między
rzeczywistością ﬁzyczną a wirtualną. Do gier cyfrowych można
zastosować wiele zasad odnoszących się do innych form zabawy.
Świat ﬁzyczny i cyfrowy pozostają odrębne, ale coraz częściej ze sobą
współpracują, tworząc bardziej holistyczne doświadczenia w zabawie.
Jessica Joelle Alexander,
Rodzicing Expert

Gry cyfrowe mogą mieć pozytywny wpływ na naukę
słownictwa, umiejętność tworzenia przedmiotów,
zdolności matematyczne i wiedzę naukową.
Kluczem jest wybranie odpowiednich zabaw.
Czy aplikacja uczy czegoś przydatnego? Czy jest
dopasowana do tej grupy wiekowej? Czy dziecko
odchodzi od aplikacji, bo chce przetestować
to, czego doświadczyło, w realnym świecie?
Dr Elena Hoicka,
Starszy wykładowca
psychologii wychowawczej

Musimy się jeszcze wiele dowiedzieć
o tym, jak czas spędzony przed ekranem
wpływa na kształtowanie psychiki i rozwój
dziecka. Ponieważ kontakt z komputerami,
tabletami, smartfonami i telewizją jest
obecnie nieunikniony, musimy przeprowadzić
krytyczną analizę kosztów i korzyści, żeby
określić, jakie granice wyznaczać dzieciom
w korzystaniu z technologii.
Dr Zhen Wu,
Tsinghua University,
Chiny

Wiemy, że rodzice z zasady świetnie
sobie radzą w zabawie z dziećmi
i oferują im wszelką pomoc, jakiej
ich pociechy potrzebują. Lekko
modyﬁkując swój sposób myślenia,
można przełożyć tę umiejętność
na sferę cyfrową. Spróbuj
porozmawiać z dzieckiem o tym,
co robi podczas gry. Pomagaj
mu osiągać cele w grach cyfrowych
i kibicuj mu. Rozmawiaj z nim
o bohaterach i fabule, tak jak
rozmawialibyście o książce.

Dzieci mówią
Gdy mam problem podczas gry w internecie, idę do rodziców

89%

Moi rodzice wyznaczają mi limit czasu i zasady korzystania z internetu

90%
Dr Elena Hoicka,
Starszy wykładowca
psychologii wychowawczej

Pytanie 34. Na ile się zgadzasz/nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami?
Wszystkie dzieci-respondenci n=3723; dziewczynki: 1664, chłopcy: 2059;
Meksyk: 418, Stany Zjednoczone: 419, Wielka Brytania: 417, Francja: 419, Niemcy:
414, Dania: 410, Rosja: 408, Chiny: 406, Arabia Saudyjska: 412 (Suma wskazań
T2B: Zgadzam się)

Rodzice mówią
Bezpieczeństwo jest dla mnie ważne, kiedy dziecko bawi się w internecie

88%

Rozmawiam z moim dzieckiem o grach, w jakie gra/tym, co robi w internecie

81%

Moje dziecko przychodzi do mnie, jeśli ma problem podczas zabawy w internecie

78%

Pytanie 16: Na ile się zgadzasz/nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami?
Próba: wszyscy rodzice-respondenci n= 9249; USA 1045, UK 1038, Chiny 1034,
Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1014, Dania 1010,
Rosja 1017 (Suma wskazań T2B: Zgadzam się)

Eksperci od rozwoju są zgodni, że w wieku
dziecięcym niezbędny jest repertuar
różnorodnych zabaw, żeby rozwinąć
i udoskonalić cały wachlarz umiejętności,
takich jak: zdolności motoryczne,
koordynacja ręka-oko, kompetencje
społeczne, kreatywność w różnych
postaciach oraz wyobraźnia.
Lepsze poznanie rodzajów zabawy obecnych
w życiu naszych dzieci, zrozumienie, jak
je wykorzystać i pozwolić cyfrowym
technologiom usprawnić zabawę, to pierwszy
krok do aktywnego podejmowania decyzji
dotyczących rodzinnej zabawy. Istnieją różne
style rodzicielstwa, które różnią się wartościami
oraz wizją tego, czemu służy dobra zabawa.
Z raportu wynika, że akceptując płynne
przejście od jednego rodzaju zabawy
do innego, rodziny mogą zyskać więcej czasu
na zabawę w życiu. Nieważne, czy chodzi
o świat ﬁzyczny czy cyfrowy - korzyści
z zabawy można najlepiej zrozumieć,
przyglądając się rodzajowi aktywności.

Gry towarzyskie
To analogowe i cyfrowe gry, które pozwalają
nawiązać więź międzyludzką i doświadczyć
przyjacielskiej rywalizacji, interakcji
i współpracy, które rozwijają umiejętności
społeczne. Gry, w których dzieci muszą
współpracować, uczą empatii i budowania
więzi. Rozwijają też poczucie humoru i dbają
o dobre samopoczucie.

Opowiadanie historii
Gry, w których dzieci wymyślają fabułę
i aktywnie decydują o losach bohaterów,
są lepsze niż te, gdzie biernie słuchają
opowieści. W świecie cyfrowym można
dodatkowo pobudzać wyobraźnię,
kreatywność i empatię. Możliwość
podejmowania decyzji daje dzieciom
pewność siebie i buduje samoocenę.

Gry oparte na myśleniu krytycznym
Zabawa polegająca na rozwiązywaniu
problemów, zagadek i angażująca myślenie
krytyczne pomaga dzieciom zrozumieć swoje
procesy myślowe. W grach komputerowych
bazujących na zagadkach, gracze muszą
badać otoczenie, zastanowić się, co widzą,
i generować nową wiedzę, a nie tylko
reagować na wydarzenia na ekranie.

Gry angażujące wyobraźnię
Gry bazujące na wyobraźni, które wymagają
od graczy wejścia w rolę, pobudzają
kreatywność i wyobraźnię. Tego rodzaju gry
pomagają dziecku wyjść poza swoją osobę
i dowiedzieć się, jak to jest być kimś innym.
Kształtują empatię i samoświadomość,
a do tego zapewniają maluchom dużo
frajdy i emocji.

Zabawy polegające na budowaniu
Zabawa wymagająca tworzenia, budowania,
testowania, eksperymentowania i dążenia
do nowych celów - zarówno w świecie online,
jak i oﬄine - ma wiele zalet. Kiedy dziecko
sprosta wyzwaniu, ma poczucie, że robi postęp
i coś osiąga. Taka zabawa wymaga dużej dozy
kreatywności i rozwiązywania problemów.
To wszystko pomaga kształtować wewnętrzną
motywację, determinację i chęć rozwoju.

Rodzice mówią, że zabawki
konstrukcyjne takie
jak klocki LEGO…
76%
84%
87%
91%
91%
93

Są dla mnie atrakcyjniejsze
niż inne formy zabawy

%

94%

Pomagają mojemu dziecku
rozwijać życiowe umiejętności
Pomagają mi rozwijać kreatywność

To fajne zajęcie dla całej rodziny

Pomagają dzieciom się uczyć i odkrywać nowe rzeczy
podczas zabawy
Pomagają dziecku rozwijać kreatywność

Stymulują wyobraźnię dziecka

Z naszych badań wynika,
że w miarę jak technologia
będzie pędzić do przodu,
niskowykwaliﬁkowani
pracownicy zaczną zajmować
się zadaniami, których
nie można wykonać przy
pomocy komputerów, tzn.
pracą wymagającą twórczej
i społecznej inteligencji. Żeby
pracownicy wygrali ten wyścig,
muszą zdobyć kompetencje
kreatywne i społeczne.

Umiejętności społeczne,
praca w grupie, siła ze względu na
postępującą cyfryzację
(…) takie umiejętności
są niezbędne.
Rodzic,
Niemcy

Uniwersytet Oksfordzki,
Martin Business School,
„The future of employment:
How susceptible are jobs
to computerisation?”

W epoce internetu
współpraca, przywództwo
i zdolności komunikacyjne
są wysoko cenione. W wielu
przypadkach są ważniejsze
niż kompetencje techniczne.
Rodzic,
Chiny

Kreatywność awansowała do miana najbardziej pożądanej umiejętności życiowej. Badania
prowadzone przez Światowe Forum Ekonomiczne podkreślają, że zachodzą szybkie zmiany
i kreatywność jest coraz silniej postrzegana jako podstawowa umiejętność. Z 10. miejsca
na liście 10 umiejętności kluczowych dla sukcesu w 2015 r. skoczyła na 3. miejsce w 2020 r.

Lista 10 Najważniejszych umiejętności
W 2015

W 2020

1.

Rozwiązywanie złożonych problemów

1.

2.

Współpraca z innymi

2.

2

Myślenie krytyczne

3.

Zarządzanie ludźmi

3.

7

Kreatywność

4.

Myślenie krytyczne

4.

1

Zarządzanie ludźmi

5.

Negocjowanie

5.

3

Współpraca z innymi

6.

Kontrola jakości

6.

7.

Orientacja na pomaganie

7.

1

Ocena i podejmowanie decyzji

8.

Ocena i podejmowanie decyzji

8.

1

Orientacja na pomaganie

9.

Aktywne słuchanie

9.

4

Negocjowanie

10.

Kreatywność

10.

Źródło: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Rozwiązywanie złożonych problemów

Inteligencja emocjonalna

Elastyczność poznawcza

67%

67% rodziców mówi, że ich
dziecko będzie musiało
w przyszłości konkurować
z robotami o pracę.

Nowy zestaw umiejętności
Szybkie zmiany społeczne i technologiczne wymagają połączenia typowej szkolnej wiedzy z zakresu nauk
ścisłych, technologii, inżynierii oraz matematyki z pogłębioną społeczną i emocjonalną inteligencją, to jest
takimi umiejętnościami, jak myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, komunikatywność
czy kreatywność. Rodzice rozumieją, że nowe umiejętności są niezbędne, ale nie zawsze wiedzą, jak
je kształtować. W skali świata 80% rodziców uważa, że życiowe umiejętności są niezbędne do osiągnięcia
sukcesu, a 70% jest zdania, że ważne są też kompetencje w przedmiotach ścisłych. Jednak 2 rodziców
na 10, chociaż podkreślają wagę tych zdolności, mówi, że nie czują się gotowi rozwijać je w domu.

Uważam, że powinniśmy wychowywać i kształcić nasze
dzieci z myślą o rzeczywistości, jakiej sami jeszcze nie
znamy. Dlatego realizowane przez nas wychowanie jest
paradoksalne, bo często opieramy się na tym, jak sami
zostaliśmy wychowani.
Rodzic,
Dania

Wszystkie dzieci rodzą się z chęcią do badania, eksperymentowania
i tworzenia przy pomocy wszystkich dostępnych narzędzi.
To w dzisiejszych czasach bardzo ważne, żebyśmy my, dorośli, dbali
o tę ciekawość i dawali dzieciom dużo okazji do eksperymentowania
oraz testowania nowych, twórczych pomysłów - zarówno w szkole,
jak i poza nią. Takie chwile wzbogacają nasze codzienne życie,
pozwalając dzieciom ćwiczyć i doskonalić umiejętności kluczowe
dla dobrego funkcjonowania w XXI wieku, czyli np. rozwiązywanie
problemów, kreatywność, myślenie krytyczne i komunikatywność.
Duży wachlarz umiejętności jest obecnie o wiele bardziej istotny niż
zapamiętywanie dużych ilości informacji, jeśli chcemy przygotować
nasze dzieci do życia w przyszłości, która będzie wymagała
od jednostki i od społeczeństwa elastyczności oraz innowacyjności.
Bo Stjerne Thomsen,
Dyrektor Centrum Kreatywności, Zabawy
i Nauki w Fundacji LEGO

Dzieci muszą przede wszystkim mieć wiarę
we własne siły, umieć porozumieć się z innymi
i osiągnąć w życiu sukces. Za pewnością siebie
idzie komunikatywność, interakcje z innymi,
dzielenie się i podejmowanie decyzji.
Rodzic,
Stany Zjednoczone

Żeby odnieść sukces
w przyszłości, dziecko musi mieć
wiedzę, być kreatywne i potraﬁć
się dobrze komunikować.
Rodzic,
Arabia Saudyjska

Kreatywność pomaga
rozwinąć u dzieci
niesztampowe myślenie,
co w przyszłości
przełoży się na nasz
potencjał innowacyjny.
Rodzic,
Chiny

Nasz system edukacyjny
musi lepiej przygotować
dzieci na przyszłe wyzwania,
a nie skupiać się wyłącznie
na rozwijaniu umiejętności
w ramach wąskiej selekcji
przedmiotów akademickich.
Świat zmienia się
w bezprecedensowym tempie,
więc dzieci będą dorastać
w nowych, niepewnych
okolicznościach. Kluczem
do ich sukcesu i szczęścia
będzie zdolność
do kreatywnego myślenia
i działania.
Bo Stjerne Thomsen,
Dyrektor Centrum Kreatywności, Zabawy
i Nauki w Fundacji LEGO

% różnica między tym, jak rodzice postrzegają kreatywność u siebie samych i u swoich dzieci

15 pkt.

10 pkt.

16 pkt.

16 pkt.

11 pkt.

18 pkt.

18 pkt.

24 pkt.

4 pkt.

97%

96%
92%

92%

92%

92%

90%

86%

85%

93%

87%

81%
77%

5 pkt.

76%

87%
82%

Uważam,
że moje dziecko
jest kreatywne

76%
72%

Uważam,
że jestem osobą
kreatywną

67%
63%

Globalnie

Stany
Zjednoczone

Wielka
Brytania

Niemcy

Chiny

Dania

Francja

Rosja

Meksyk

Arabia
Saudyjska

Pytanie 26. Na ile się zgadzasz/nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami. - Uważam, że jestem osobą kreatywną. Próba: wszyscy rodzice-respondenci n=9249.
USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1012, Dania 1010, Rosja 1017 (Suma wskazań T2B: Zgadzam się) // Pytanie 26.
Na ile się zgadzasz/nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami. — Uważam, że moje dziecko jest kreatywne. Próba: wszyscy rodzice-respondenci n=9249.
USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1012, Dania 1010, Rosja 1017 (Suma wskazań T2B: Zgadzam się)

Rodzice, których zdaniem dzieci można nauczyć kreatywności

71%

4

10 zasad dobrej
rodzinnej zabawy

Dla wielu dorosłych zabawa nie jest
łatwa - albo nie mają na nią czasu, albo
zapomnieli, jak to się robi. Dzieci zaś
są w tym mistrzami. Przedstawiamy kilka
zasad opracowanych we współpracy
z Jessicą Joelle Alexander, które można
wykorzystać jako inspirację
do przyjemnego spędzania czasu
na wspólnej zabawie.

10

10 zasad dobrej
rodzinnej zabawy

1

Stawiaj sobie
wyzwania
Zacznij od podważania schematów
myślowych. Zabawa to nie chwila
lenistwa. Przynosi ogromne korzyści
dzieciom, rodzinom oraz całemu
społeczeństwu. Pamiętaj o tym
i traktuj czas zabawy priorytetowo nieważne, czy chodzi o świat ﬁzyczny,
cyfrowy czy ich połączenie.

Zacznij od ruchu
Odrobina zabaw ruchowych
pomoże rodzicom wejść w nastrój
zabawy, zwłaszcza po długim
dniu w pracy. Wystarczy dziesięć minut
aktywności ﬁzycznej, żeby serce zabiło
szybciej, i żeby wzbudzić salwy śmiechu.
W ten sposób w rodzinie powstaje więź,
która ma fundamentalne znaczenie
we wspólnej zabawie.

5

Zachęcaj dzieci
do swobodnej zabawy
Im mniej struktury i nadzoru, tym atrakcyjniejsza zabawa.
Daj dzieciom kilka inspirujących wskazówek, ale pozwól,
żeby to one nadawały kierunek. Nieskrępowana zabawa,
w której dzieci podejmują decyzje, buduje w nich
poczucie sprawczości, autonomię i samoocenę.

Kluczowa jest
różnorodność
Zabawy mają bardzo różny
charakter: ﬁzyczny, twórczy,
emocjonalny, społeczny, cyfrowy
i poznawczy. Równowaga
i różnorodność są niezbędne,
żeby rozwinąć u dziecka
rozmaite umiejętności.
Zachęcaj dziecko. żeby wybierało
z całego wachlarza multisensorycznych
aktywności - aktywizujące gry
towarzyskie, opowiadanie historii
z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi,
zabawy rozwijające myślenie krytyczne,
zagadki, zabawy angażujące wyobraźnię
czy oparte na budowaniu.

Daj się ponieść
Gdy dobrze się bawimy, wchodzimy w psychologiczny stan,
w którym pozwalamy się ponieść. Stajemy się bardzo twórczy,
tracimy poczucie czasu, czujemy głębokie zadowolenie.
To wtedy najłatwiej się uczymy. Zaobserwuj, w jakich momentach
zabawa rozwija się gładko i bez wysiłku... i przy następnej
okazji zrób to samo.

Skupiaj się
na kreatywności,
nie bałaganie
Większość z nas lubi porządek w domu, a to znaczy,
że chowamy bardzo istotne zabawki. Dzieci nie dostrzegają bałaganu,
tylko stymulujące otoczenie pełne narzędzi, które pomagają im rozwijać
kreatywność. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, łatwiej będzie
nam zaakceptować, żeby zabawki i przybory do rysowania leżały
pod ręką, nawet jeśli widzimy w tym tylko rozgardiasz!

Akceptuj błędy
Jeśli dziecko zrobi błąd, gdy gracie razem
w internetową grę albo budujecie coś razem
w realnym świecie, nie mów, że ma to od razu
naprawić, niech samo do tego dojdzie. Zapytaj,
dlaczego robi właśnie to, żeby naprawić omyłkę.
Pomóż mu i wspieraj go, ale nie dyryguj nim
- w ten sposób budujesz wytrwałość
i postawy nakierowane na rozwój.

Wygłupiaj się
Dzieci lubią, jak rodzice się
wygłupiają. Wybierz jakąś
prawdziwą lub zmyśloną postać
- może być z ﬁlmu lub telewizji i wspólnie z dzieckiem udawaj,
że nią jesteś. Zabawne głosy,
naśladownictwo oraz aktywność
ruchowa pomagają dzieciom rozwinąć
wyobraźnię i zdolność tworzenia
narracji. Umożliwiają też wspólne
odkrywanie emocji, a tobie lepsze
poznanie dziecięcego świata.

Zaplanuj rodzinny dzień na zabawę
i nie przekładaj go!
Dzieci uwielbiają czekać na coś, więc zaplanuj czas na rodzinną zabawę,
nawet jeśli to będzie tylko 15 minut przed obiadem. Pozwól dzieciom wziąć
sprawy w swoje ręce - niech wybiorą miejsce, przekąski, gry, w które zagracie,
albo ﬁlmy, jakie obejrzycie. Planowanie zachęci je do bycia kreatywnym
i uczy podejmowania decyzji.

Zamień obowiązki
w zabawę
Każdy ma swoje obowiązki - nawet dzieci
- ale to nie musi być nudna praca.
Można ją sobie łatwo uprzyjemnić.
Włącz muzykę i z wycierania
kurzu lub składania prania zrób
taneczną imprezę. Albo dodaj
element rywalizacji i ścigajcie się,
kto szybciej sprzątnie naczynia.
W ten sposób obowiązki zmienią się
w cenny czas na budowanie relacji.
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Uwagi końcowe:
baw się dobrze

Badanie pokazało nam,
że zabawa daje wiele
nieoczywistych korzyści,
oraz że bawimy się na różne
sposoby. Jeszcze nigdy nie było
tylu ekscytujących typów
zabawy - oraz miejsc,
w których można się bawić co współcześnie.

ZAŁĄCZNIK 1. Kluczowe wnioski
dla poszczególnych krajów
Średnia ilość czasu, jaki dzieci poświęcają w ciągu tygodnia na następujące czynności
Kraj

Stany Zjednoczone

Meksyk

Wielka Brytania

francja

Niemcy

Dania

Rosja

Chiny

Arabia Saudyjska

Praca domowa

Zajęcia pozaszkolne

Zabawa z technologią

4 godz. 18 min.

3 godz. 30 min

5 godz. 54 min.

5 godz. 42 min

3 godz. 42 min

4 godz. 36 min.

2 godz. 54 min

2 godz. 42 min.

5 godz. 18 min.

4 godz. 12 min

3 godz. 12 min

4 godz. 18 min.

3 godz. 54 min

4 godz. 6 min

3 godz. 48 min.

1 godz. 54 min.

3 godzin

5 godz. 54 min.

4 godz. 42 min

2 godz. 54 min

4 godz. 12 min.

7 godz. 30 min.

6 godzin

4 godz. 18 min.

6 godz. 54 min

4 godz. 48 min

5 godz. 36 min.

Pytanie 11. Ile czasu twoim zdaniem twoje dziecko poświęca na następujące aktywności w ciągu typowego tygodnia? Próba: Wszyscy rodzice-respondenci n=9249.
USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1012, Dania 1010, Rosja 1017

% rodzin, które poświęcają ponad 5 godzin w tygodniu na zabawę i deklarują, że są szczęśliwe
Kraje

% rodzin, które poświęcają ponad 5 godzin
w tygodniu na wspólną zabawę i deklarują,
że są szczęśliwe

% rodzin, które poświęcają mniej niż 5 godzin
w tygodniu na wspólną zabawę i deklarują,
że są szczęśliwe

Stany
Zjednoczone

94%

78%

Meksyk

96%

90%

Wielka
Brytania

89%

80%

Francja

86%

73%

Niemcy

87%

71%

Dania

85%

78%

Rosja

85%

66%

Chiny

90%

78%

Arabia
Saudyjska

69%

52%

Ogółem

88%

75%

Pytanie 13. Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo szczęśliwa jest wasza rodzina? Próba: wszyscy rodzice-respondenci n= 9249; USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk
1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1014, Dania 1010, Rosja 1017 (Suma wskazań T3B: Szczęśliwa)

ZAŁĄCZNIK 1. Kluczowe wnioski
dla poszczególnych krajów (c.d.)
% rodziców, którzy deklarują, że ich rodzina jest szczęśliwa (Suma wskazań: Najwyższe 3)
100

94%

91%

89%

86%

80

84%

82%

84%

81%

79%
65%

60

40

20

0
Meksyk

Stany
Zjednoczone

Chiny

Wielka
Brytania

Rosja

Dania

Niemcy

Francja

Arabia
Saudyjska

Ogółem

Pytanie 13. Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo szczęśliwa jest wasza rodzina? Próba: wszyscy rodzice-respondenci n= 9249; USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk
1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1014, Dania 1010, Rosja 1017 (Suma wskazań T3B: Szczęśliwa)

Ogółem

Meksyk

Stany
Zjednoczone

Wielka
Brytania

Francja

Niemcy

Dania

Rosja

Chiny

Arabia
Saudyjska

Ilość czasu, jaką rodziny przeznaczają w typowym tygodniu na wspólną zabawę

Ponad 10 godzin w tygodniu

36%

28%

50%

38%

23%

28%

26%

27%

63%

43%

Ponad 5 godzin w tygodniu, ale mniej niż 10

34%

48%

32%

36%

27%

36%

35%

29%

25%

33%

Ponad 2 godziny w tygodniu,
ale mniej niż 5

21%

18%

13%

18%

30%

24%

24%

29%

10%

18%

Mniej niż 2 godziny w tygodniu

7%

5%

4%

6%

15%

10%

12%

10%

2%

4%

Bardzo mało lub wcale

2%

1%

2%

2%

4%

2%

3%

5%

0%

1%

Suma wskazań: Ponad 5 godzin w tygodniu

70%

76%

82%

74%

51%

64%

61%

56%

89%

77%

Suma wskazań: Mniej niż 5 godzin w
tygodniu

30%

24%

18%

26%

50%

36%

39%

44%

12%

23%

Uwaga: Procenty nie dają łącznie
100% ze względu na zaokrąglenia

Nasilenie koloru oznacza wyniki od najniższego
do najwyższego pośród wszystkich 9 rynków.
Żółty oznacza najniższą wartość, ciemna
zieleń – najwyższą.

Pytanie 2: Ile czasu twoja rodzina poświęca na wspólną zabawę w typowym tygodniu? Wszyscy rodzice-respondenci n= 9249; USA 1045, UK 1038,
Chiny 1034, Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1014, Dania 1010, Rosja 1017. Uwaga: Procenty po dodaniu nie dają łącznie 100%
ze względu na zaokrąglenia

Ogółem

Meksyk

Stany
Zjednoczone

Wielka
Brytania

Francja

Niemcy

Dania

Rosja

Chiny

Arabia
Saudyjska

Rodzice zdają sobie sprawę, że zabawa może pomóc dzieciom wykształcić szereg
różnorodnych istotnych umiejętności

Rozwiązywanie problemów

95%

98%

96%

96%

94%

95%

96%

93%

98%

90%

Praca / współpraca z innymi

96%

98%

97%

97%

94%

97%

98%

96%

98%

91%

Nawiązywanie kontaktów towarzyskich

96%

98%

98%

97%

95%

93%

97%

97%

98%

90%

Umiejętność zadawania pytań
i podejmowania decyzji

94%

97%

95%

95%

89%

96%

94%

89%

97%

88%

Kreatywność

96%

98%

97%

98%

95%

97%

96%

98%

98%

91%

Komunikatywność

96%

98%

97%

98%

95%

97%

98%

94%

98%

90%

Ciekawość

95%

97%

96%

96%

96%

97%

95%

96%

97%

82%

Inteligencja emocjonalna (np. empatia)

93%

97%

96%

94%

88%

93%

95%

93%

95%

89%

Pewność siebie

95%

98%

97%

97%

92%

97%

95%

92%

98%

90%

Uczenie się na błędach

94%

96%

97%

96%

93%

95%

93%

92%

96%

90%

Nasilenie koloru oznacza wyniki od najniższego
do najwyższego pośród wszystkich 9 rynków.
Żółty oznacza najniższą wartość, ciemna
zieleń – najwyższą.

Pytanie 24. W jakim stopniu zgadzasz się/nie zgadzasz się, że zabawa może pomóc dzieciom zdobyć następujące umiejętności? Próba: Wszyscy rodzicerespondenci n= 9249; USA 1045, UK 1038, Chiny 1034, Meksyk 1042, Francja 1025, Niemcy 1024, Arabia Saudyjska 1014, Dania 1010, Rosja 1017 (Suma wskazań T2B:
Zgadzam się)

Dzieci będą naszymi przewodnikami.
Jako dorośli musimy dbać o czas na zabawę
i stawiać go na pierwszym miejscu.
Bo od tego zależy przyszłość naszych dzieci.
Bo ty i twoja rodzina na to zasługujecie.
Bo społeczeństwo tego potrzebuje.
Bawcie się dobrze.
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