
КАК ДА ИЗБЕРЕМ ДОБРАТА ИГРАЧКА 
 

Най-ценното образователно средство в предучилищна възраст е играта. Затова е много 

важно да се избират внимателно играчките. Eдно от първите неща, които бащата и майката 

трябва да усвоят, е да купуват играчки.  

 

Какво наричаме добра играчка? 

 

Първо: играчката трябва да е безопасна, да няма режещи ръбове и да не е боядисана с 

отровна боя. Да е солидна и да няма риск да се счупи на дребни и остри парчета. Да не 

съдържа дребни елементи, с които детето да се задави. 

 

Второ: добрата играчка трае дълго. Поначало жинотът на играчките зависи от възрастта и 

личността на детето. Но, общо взето, тенекиените и пластмасовите играчки са най-

малотрайни, а дървените и направените от здрав метал издържат най-много. Необходимо е да 

се внимава какъв вид е дървото. Има играчки, направени от скъпо дърво, което се лющи и 

чупи много бързо. 

 

Трето: ако 90% от играта идва от детето, а 10% от играчката, това означава, че това е добра 

играчка. Ако обратно, 90% се дължат на играчката, а само 10% на детето, играчката просто не 

струва. Правете разлика между самоходна играчка (каквито родителите купуват най-често) и 

дървени кубчета. Например, давате на детето си кученце, което се движи с батерии. То върви 

по пода и върти опашка, когато детето натисне определен бутон – 90% от играта е в 

играчката. С дървените кубчета ситуацията е различна. При тях 90% от играта идва от детето. 

Възможностите за игра с тях са многообразни. Достатъчно е да повярвате в този критерий за 

избор на играчка, за да разберете защо един голям кашон, в който детето може да влиза, е 

такава прекрасна играчка. Кашонът има по-скоро абстрактен, а не конкретен характер и може 

да символизира много неща – кораб, къща, самолет, робот и т.н. 

 

Четвърто: добрата играчка трябва да бъде забавна. Тя може да е образователна, но ако не е 

забавна няма да ви свърши работа. За целта е важно да правим разлика между краткото и 

дълготрайно забавление. Няма съмнение, че движещата се играчка, при която е достатъчно да 
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натиснеш едно копче, за да тръгне, носи на малкото дете непосредствена радост. То ще 

натиска копчета и очаровано ще гледа как количката или животинчето обикалят стаята или 

изпълняват някакъв номер. Но само след няколко часа играчката ще е загубила 

привлекателност за детето. Докато дървените кубчета могат да забавляват детето дни наред – 

те имат по-дългосрочно действие. 

 

Пето: играчката трябва да съответства на възрастта и развитието на детето. Когато избирате 

играчка не забравяйте, че колкото е по-малко детето, толкова по-голяма трябва да е 

играчката, за да подхожда на нивото на развитието му, което се характеризира с мускулна 

нестабилност. За малкото дете осигурявайте по-големи кубчета, моливи и четки. 

 

Шесто: не купувайте много играчки наведнъж. Това става най-често по повод на празници 

(Коледа, рожден ден). Дори да купите повече играчки скрийте половината  и ги подарете на 

няколко пъти в следващите два-три месеца. Детето ще придаде много по-голяма стойност на 

играчките, ако се появяват една след друга, а не ако ги получи накуп. 

 

Седмо: не забравяйте, че най-важната „играчка” в живота на детето, „играчката”, с която то 

ще се забавлява повече, отколкото с всяка друга, която ще му повлияе по-силно от всяка 

друга, сте вие, играчката от плът и кръв! Да играе с вас за детето е хиляди пъти по-ценно, 

отколкото с каквото и да е друго! Стотици прекрасни и лъскави играчки са нищо в сравнение 

с моментите, в които ще си играете с него и които ще го задоволят напълно в емоционален 

план. 


