
Играчки за родители 

 

Неусетно и моят син порастна толкова, че сам да изявява желание да ходим на детската 

площадка. Там са приятелите му, всеки със своите странности и интереси. Сигурна съм 

всеки от нас е присъствал на емоционални сцени, в които някое дете иска само и 

единствено чуждата играчка, независимо, че има абсолютно същата у дома – количка, 

сабя, лопатка. И в момента в който я вземе, тя вече не му е интересна. Да...защото 

играта не я правят играчките, а хората, които играят с тях. 

Дали защото по времето когато аз бях дете нямаше такова изобилие от играчки или 

просто от амбицията да осигуря на детето си най-доброто и нашата къща неусетно се 

затрупа с какво ли не.  

Няма да забравя един ден, в който по-големите деца разиграваха батална сценка от 

някакво филмче, всеки въоръжен със сабя, пистолет. А синът ми стоеше и ги гледаше с 

възхищение. Изведнъж тръгна на някъде и донесе една клечка, извита като пистолет. 

Отиде при тях и се включи в играта. Отначало го гледаха странно, но като видяха колко 

се беше вживял със своя „пистолет” и те потърсиха такива клечки и продължиха играта 

без пластмаса с Китайски привкус. 

Друг подобен случай, през пролетта, когато косят тревата с шумни косачки, две 

годишният ми син беше силно впечатлен. Не мога да ви опиша изумлението на 

татковците на площадката, когато той домъкна една чепата пръчка (наистина 

приличаща на ръчна косачка) и започна с много отработено движение да „коси” около 

пясъчника. Естествено и околните деца веднага бяха завладяни от тази нова и 

интересна игра и прекараха така поне час. 

Ако можех да се върна назад във времето, щях със сигурност да спестя куп средства, 

похарчени за какви ли не играчки и щях да насърчавам повече тази безгранична 

креативност, която всяко дете носи в себе си. На децата им трябва внимание, слънце и 

свеж въздух, а играчките.... повечето играчки са създадени за родителите, а не за децата 

;-) 
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