Какви играчки за подходящи за бебета?
Новороденото бебе прекарва повечето време в сън. През първия месец то все още се
адаптира към света. През втория месец започва постепенно да развива сетивата си,
затова около него е добре да има играчки за кошара и музикални въртележки.
Постепенно то ще започне да се заглежда, а музиката му доставя удоволствие и
успокоява. Всяко бебе се развива индивидуално, но трябва внимателно да бъде
стимулирано да проявява активност. Висящите играчки изкушават детето да посяга и
така то развива координацията на ръцете. Дрънкалките са особено интересни за
бебетата в този период – привличат вниманието и провокират опити за хващане.
Подходящи да и разнообразни меки играчки за хващане, с различни елементи и
материи.
Стимулиращи са и килимчетата за игра и приспособленията за игра наричани „Активна
гимнастика”. Щом бебето може да стои по корем и да вдига глава, пред него се
разкрива нов мироглед. То вече иска да достигне всичко, което види. Около него трябва
да има подходящи, меки, развиващи играчки, чрез които то да опознава цветовете,
материите, звуци и всичко, което може да прави с тях. Хване ли играчка, бебето
веднага ще я сложи в устата и това е нещо нормално. Устата на бебето е чувствителен
инструмент, чрез който получава важна информация за предметите. Не може да
забраните на бебето да слага неща в устата си, но нека всичко бъде чисто и без дребни
и опасни детайли.
Любими играчки на бебетата са плюшени играчки, дрънкалки и дъвкалки, музикални
играчки, кърпа за игра, меки, развиващи книжки.
В банята бебето също се нуждае от забавление, затова му осигурете играчки за баня.
Освен у дома, не забравяйте да осигурите играчка за количка.
Когато бебето вече седи стабилно е другия етап на развитие, който променя мирогледа
му. То е спечелило още един начин по който да си играе с любимите играчки.
Пълзенето му дава свобода да избира с какво да си играе. Така постепенно в края на
първата година, бебето вече се изправя, сяда, пълзи, придвижва придържайки се и
играта става все по разнообразна. Бебето има и голям напредък в умственото развитие,

може да подрежда кубчета и прости пъзели, да разпознава форми и цветове. Затова на
този етап са му интересни логическите играчки за бебета.
Детето вече се опитва да ходи самостоятелно и проходилките от различен тип са
необходими за напредъка в тази посока. Забавните проходилки правят процеса на
прохождане по-приятен за децата. Докато тикат и бутат играчките, те развиват нужната
координация и мускулатура, добиват увереност и чувство за равновесие.

