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XI edycja konkursu „Zabawka przyjazna dziecku” za nami. Cieszymy się, że w naszym
współczesnym, cyfrowym świecie są osoby, które projektują zabawki materialne, właśnie takie zabawki konkurs promuje. Jesteśmy przekonani, że dzieci potrzebują zabawek, które są alternatywą
dla cyfrowego świata. Dlatego projektowanie takich zabawek, wbrew pozorom, nie jest proste.
Życzylibyśmy sobie, aby do konkursu trafiały zabawki, z pomocą których dziecko rozwinie kreatywność, wyobraźnię, sprawność manualną. Zabawki które będą niepowtarzalne.
Na przestrzeni lat konkurs „Zabawka przyjazna dziecku” wypracował sobie markę w branży
zabawkarskiej. Laureaci konkursu mają prawo posługiwania się jego logo, które daje gwarancję
najwyższej jakości i wartości edukacyjnej zabawek.
Profesjonalne jury w składzie:
– prof. dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina – kierownik w Laboratorium Inżynierii
Materiałowej i Środowiska w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG.
– Beata Bochińska – historyczka designu, specjalistka zarządzania designem i rozwojem
produktu, kolekcjonerka.
– Ewa Chabielska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
p.o. dyrektora Wzgórza Zamkowego w Kielcach.
– dr Krzysztof Karbownik – kierownik badań etnograficznych w Muzeum Wsi Kieleckiej.
– Agnieszka Kuźba – przedszkolanka z 30 letnim stażem, reformatorka edukacji, prezes
w Fundacji Bezpieczne Gniazdo,
poddało ocenie 28 zabawek, które zostały zgłoszone do konkursu, wyłoniło i nagrodziło zwycięzców.
W tym roku katalog XI edycji konkursu „Zabawka przyjazna dziecku” dostępny jest tylko w wersji
online.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Jurorzy przyznali następujące nagrody:
w kat. zabawka wdrożona do produkcji
I miejsce dla Joanny Kaczmarek,
za zabawkę „Wesoła Stupa” i „Sensoryczne Memo”
II miejsce dla Dariusza Szczepańskiego,
za zabawkę „Qń- wielofunkcyjny koń”
w kat. zabawka artystyczna, prototyp
I miejsce dla Agaty Doroszewskiej-Curzytek
za zabawkę „ZA_BAAV_01”
II miejsce dla Kingi Nowak
za zabawkę „Memory” gra pamięciowa
III miejsce dla Jakuba Święcickiego
za zabawkę „Nad morzem” książeczka sensoryczna

w kat. zabawka ludowa
III miejsce dla Anny Pałys
za zabawkę „Kiełek na ludowo” – gra

Zabawka wdrożona do produkcji
I MIEJSCE: ,,Wesoła Stupa”, ,,Sensoryczne Memo” – Joanna Kaczmarek, Łódź
,,Wesoła Stupa” – zabawka wielofunkcyjna stworzona z myślą o edukacji dzieci w nurcie minimalizmu,
harmonii i szacunku do natury.

fot. Joanna Kaczmarek
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fot. Joanna Kaczmarek

,,Sensoryczne Memo” – dotykowa gra pamięciowa, polegająca na odnajdowaniu
sensorycznych par poprzez dotyk. Pobudza pracę zmysłów innych niż wzrok, ćwiczy
pamięć i wyobraźnię.
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Zabawka wdrożona do produkcji
II MIEJSCE: ,,QŃ - wielofunkcyjny koń”, Dariusz Szczepański, Toszek

fot. Agnieszka Szczepańska
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Jedna zabawka – 5 różnych aktywności, można ją dostosować do umiejętności i wieku dziecka.
Pomaga dzieciom w rozwoju dużej motoryki.

fot. Agnieszka Szczepańska
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Zabawka artystyczna, prototyp
I MIEJSCE : ,,ZA_BAAV_01”, Agata Doroszewska-Curzytek, Paweł Curzytek, Kraków
Zestaw modułów, które dziecko może dowolnie połączyć, nakładać jedne na drugie tworząc przestrzenne
budowle. Pobudza wyobraźnię i kreatywność.

fot. Paweł Curzytek
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fot. Paweł Curzytek
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Zabawka artystyczna, prototyp
II MIEJSCE : ,,Memory”, Kinga Nowak, Starachowice
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Gra pamięciowa dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Zastosowana grubość i wypukłość linii, czytelne
rozmieszczenie poszczególnych elementów na klocku oraz wzbogacenie o nazwę emocji alfabetem Braille’a.

fot. Kinga Nowak
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Zabawka artystyczna, prototyp
III MIEJSCE: „Nad morzem” książeczka sensoryczna, Jakub Święcicki, Kielce
Książka obrazkowa dedykowana przede wszystkim noworodkom i osobom słabowidzącym. Grafiki dzięki
wykorzystaniu możliwości, jakie daje haft komputerowy, zostały przeniesione na tkaniny bawełniane.
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Zabawka ludowa
III MIEJSCE: ,,Kiełek na ludowo”, Anna Pałys, Tarnobrzeg
Gra nawiązuje do tradycji i kultury Kielecczyzny oraz obrzędowości.
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ZABAWKI NADESŁANE NA XI KONKURS

ZABAWKI WDROŻONE DO PRODUKCJI
,,Gra językowa rymy, obrazki i słowa” –
,,Gra
językowa
rymy, obrazki
i słowa”
–
Krzysztof
Szczepaniec,
Aleksandra
Ostapiuk,
Szczecin
Krzysztof Szczepaniec, Aleksandra Ostapiuk, Szczecin

,,Alfabet Polski”– Mariusz Tarnawa, Kamil Boryczka,
Beata Damek, Wilkowice
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,,Miś Tuliś” – Kinga Krzymowska, Warszawa

,,Kolorowanki # 1 z kolekcji sztuki współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach”,
Monika Cybulska, Kielce

,,TINTILEPKI”, papierowa przygoda, książeczka – Renata Zielińska, Kielce
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ZABAWKI ARTYSTYCZNE

,,Przytułapki”– Magdalena Subocz, Wrocław

,,Szmaciane misie” – Joanna Michalska, Warszawa

,,Zwierzory”– Dominika Bogdan, Myślenice
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Gry ,,Kółko-krzyżyk”– Zbigniew Tomaszewski, Elbląg

,,Wielo-ryby”– Maria Czapska, Pruszków

,,Pomocna Owieczka” – Natalia Krysiak, Klos

,,Memory-zwierzęta”– Joanna Pomietło, KatowiceKatowice
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,,Teatrzyk Przyjaciele z wielkiego lasu”–
Anna Safarzyńska-Gemra, Warszawa

ZABAWKI PROTOTYPY

,,Patrz, łapka!” gra planszowa – Anna Kalbarczyk, Pionki

,,la la labirynty”– Konrad Kowalski, Rzeszów

fot. Andrzej Klisz

,,Blocos-klocki terapeutyczne”– Jolanta Cioroch, Starachowice

19

,,Klocki do rysowania”– Andrzej Klisz, Bieruń Nowy

fot. Milena Smyl

Puzzle 3D –,,Przełączki”, Milena Smyl, Lublin
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Gra planszowa ,,Dobranoc”, Agnieszka Tyc, Warszawa

ZABAWKI LUDOWE

,,Dizonaur”– Maciej Chwistek, Łagów

,,Kaczka Dziwaczka”– Leszek Baczkowski, Frank

,,Ptaszek”, ,,Wehikuł”– Jan Bachanek, Zabrze
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Wyniki XI konkursu ,,Zabawka przyjazna dziecku”

Organizator konkursu: Muzeum Zabawek i Zabawy (pl. Wolności 2, 25-367 Kielce)
Fundator nagród: Muzeum Zabawek i Zabawy
Profesjonalne jury w składzie:
Przewodnicząca:
dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, profesor Instytutu,
Kierownik w Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska w Instytucie KOMAG
Członkowie jury:
Beata Bochińska – historyczka designu, specjalistka zarządzania designem i rozwojem produktu, kolekcjonerka.
Ewa Chabielska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, p.o. dyrektora Wzgórza Zamkowego
w Kielcach.
dr Krzysztof Karbownik – kierownik Działu Badań Etnograficznych w Muzeum Wsi Kieleckiej.
Agnieszka Kuźba – przedszkolanka z 30 letnim stażem, reformatorka edukacji, prezes w Fundacji Bezpieczne
Gniazdo.
Jury dysponując pulą nagród w wysokości 11.000 zł, postanowiło przyznać w konkursie następujące nagrody
i wyróżnienia w trzech kategoriach:
I kategoria. Zabawki wdrożone do produkcji
I miejsce dla Joanny Kaczmarek
nagroda pieniężna 2500 zł
,,Wesoła Stupa” i ,,Sensoryczne Memo”
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Uzasadnienie:
Zabawki oryginalne, charakteryzujące się wysoką estetyką wykonania i przemyślanym wzornictwem. Wytworzone z dobrej jakości i zróżnicowanych materiałów. Dające duże możliwości dla kreatywności dziecka w każdym
wieku, w tym dla dzieci z dysfunkcjami. Pobudzające inne zmysły niż wzrok, ćwiczące małą i dużą motorykę.
Dodatkowo elementy zabawek w postaci sensorycznych woreczków mogą być wykorzystane do zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnych grup wiekowych oraz osób dorosłych niedowidzących.
II miejsce dla Dariusza Szczepańskiego
nagroda pieniężna 2000 zł
,,QŃ – wielofunkcyjny koń”
Uzasadnienie:
Zabawka inspirowana zabawką ludową - modelem konika na biegunach, ale o nowoczesnej czystej formie.
Bardzo prosty i estetyczny design. Graficznie dobrze przemyślany projekt. Zabawka trwała i solidna w wykonaniu.
Na podkreślenie zasługuje jej wielofunkcyjność i wpływ na rozwijanie motoryki dużej dzieci. Zabawka „rośnie
razem z dzieckiem” umożliwiając realizację różnych form jego aktywności.
II kategoria. Zabawki artystyczne, prototypy
I miejsce dla Agaty Doroszewskiej-Curzytek
nagroda pieniężna 2500 zł
,,ZA_BAAV_01”
Uzasadnienie:
Zabawka służąca do budowania przestrzeni pokoju dziecięcego przy użyciu prostych, estetycznie wykonanych
przestrzennych, nierozbieralnych modułów, dająca duże możliwości do zabawy bez względu na wiek oraz płeć
dziecka. Oryginalny, wyróżniający się projekt rozwijający wyobraźnię przestrzenną dzieci i kreatywność. Na podkreślenie zasługuje wykonanie zabawki z dużą starannością już na etapie prototypu.
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II miejsce dla Kingi Nowak
nagroda pieniężna 2000 zł
,,Memory” – projekt oprawy graficzno-strukturalnej
Uzasadnienie:
Zabawka Memory stanowiąca grę pamięciową przeznaczoną dla dzieci niewidomych i słabowidzących, posiada
ciekawy design, prostą formę oraz czytelność przekazu. Oprócz rozwoju pamięci uczy rozpoznawania emocji. Dzięki użyciu tematyki popularnych emotikonów, podpisanych w języku Braille’a, gra może pełnić wiele funkcji np.
terapeutyczne, edukacyjne, motywacyjne i integracyjne. Na wyróżnienie zasługuje przygotowanie przez autorów
instrukcji do gry w języku Braille’a.
III miejsce dla Jakuba Święcickiego
nagroda pieniężna 1000 zł
,,Nad morzem”, książeczka
Uzasadnienie:
Zabawka w formie miękkiej, uszytej i haftowanej książeczki przyciągająca uwagę dobrym wzornictwem, czystą
formą i estetycznym wykonaniem z bezpiecznych dla dziecka materiałów. Zastosowanie czarno-białej kolorystyki
umożliwi dzieciom dotkniętym niedowidzeniem rozróżnianie umieszczonych w książeczce kształtów, a różne rodzaje wypukłych haftów pozwolą ją czytać poprzez dotyk.
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III kategoria. Zabawki ludowe
III miejsce dla Anny Pałys
nagroda pieniężna 1000 zł
,,Kiełek na ludowo”, gra
Uzasadnienie:
Rodzinna gra planszowa mająca oryginalny charakter ze względu na przekazywaną w niej wiedzę związaną z tradycją i kulturą Kielecczyzny. Opisuje unikatowość regionu Świętokrzyskiego, uczy ludowych przysłów i promuje
gwarę ludową.
W swojej ocenie Jury konkursu kierowało się następującymi kryteriami:
- oryginalnością, inwencją twórczą autora,
- jakością wykonania, doborem materiałów,
- wartością edukacyjną i wpływem na rozwój dziecka,
- funkcjonalnością i bezpieczeństwem zabawki.
W przypadku zabawek wykonanych przez twórców ludowych brano pod uwagę elementy ludowości, tj. wyraźnej
inspiracji stylistycznej, nawiązanie do tradycji oraz promowanie tradycji i kultury.
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25-367 Kielce, pl. Wolności 2
tel. 41 34 440 78
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Muzeum jest czynne codziennie oprócz poniedziałków
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w godz. 9.00 -17.00 w czasie letnim
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