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Najbardziej 
ci do twarzy 
z uśmiechem.

Leonardo da Vinci
malarz, architekt, filozof, muzyk, poeta,  

odkrywca, matematyk, mechanik, 
anatom, geolog

Zabawa sama w sobie jest nagrodą. Bawimy się, bo sprawia nam to przyjem- 
ność. Natura wyposażyła nas w chęć do zabawy, żeby pomóc nam zrozu- 
mieć otoczenie i nasze miejsce w świecie. Poprzez zabawę uczymy się, jak  
działają nasze umysły i ciała, odkrywamy, jak myślą i czują inni. Poprzez zaba- 
wę dowiadujemy się, co oznacza poczucie przynależności, miłość i szczę- 
ście (ze wstępu Raport LEGO® Play Well 2018). Autorzy raportu: Dr Elena  
Hoicka (psycholog edukacji, Uniwersytet w Bristolu), Jessica Joelle Alexan- 
der (ekspertka ds. wychowania, autorka książki „Duński przepis na szczęście. 
Najskuteczniejsza filozofia wychowania”). Dr Zhen Wu (psycholog na Wy- 
dziale Psychologii Tsinghua University w Chinych), Bo Stjerne Thomsen  
(Dyrektor Centrum Kreatywności, Zabawy i Nauki w LEGO Foundation).  
Przeczytajmy i bawmy się razem ze swoimi dziećmi. Zabawa nie jest marno- 
waniem czasu… zabawa to rozwój, radość i relacje! Bawmy się!
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Grupa LEGO®  przeprowadziła w roku
2018 badania na temat roli zabawy 
w życiu dzieci i ich rodzin,  

a ich wyniki ujęto w raporcie „LEGO Play 
Well Report”. Zbadano prawie 13 000 rodzi-
ców i dzieci w dziewięciu krajach, 

aby zrozumieć aktualną sytuację  
i zachęcić do dyskusji  
na temat znaczenia zabawy.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem…  
Dobrej zabawy!

Grupa LEGO® została założona w Bil- 
lund  w Danii w 1932 roku przez Ole 
Kirk Kristiansen, jej nazwa pochodzi 
od dwóch duńskich słów LEg GOdt, 
co oznacza „Baw się dobrze”. 

Do dziś Grupa LEGO pozostaje firmą  
rodzinną z siedzibą w Billund. Jej pro- 
dukty są obecnie sprzedawane w po- 
nad 140 krajach na całym świecie.
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Albo robimy się żałośni 
i nieszczęśliwi,albo silni i szczęśliwi.Wysiłek 

w obu przypadkach
jest taki sam.Carlos Castaneda

antropolog amerykański
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Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Do 

wykonania było bardzo ważne zadanie i Każdy mógł je wykonać. 

Każdy był pewien, że Ktoś je wykona. Ktokolwiek mógł je wyko-

nać, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zdenerwował się, bo to zadanie 

mógł wykonać Każdy. Każdy myślał, że Ktokolwiek wykona to 

zadanie, ale Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że Każdy tego 

zadania nie wykona. Skończyło się tak: Każdy oskarżał Kogoś, 

podczas gdy Nikt nie zrobił tego, co Ktokolwiek mógł zrobić… 

Taka przypowieść o odpowiedzialności, albo o czym chcecie. A przy 

okazji – pamiętajmy, że odpowiedzialność to suma tego, 

co się robi i tego, czego się 

nie robi. 
Życzymy dobrych wakacji!

Twoja aktualna prędkość720 000 km/godz. Zwolnij, przysiądź, pomyśl…
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