
"HUGGY WUGGY - stop zabawce w przedszkolu"

budowania relacji w zabawie tematycznej w dom, lekarza, fryzjera itp. – dzieci bawią się w mordowanie i straszenie, kłócąc się i przerażając.
wyciszenia emocji, ćwiczenia ich kontroli – dzieci naśladują wzajemnie agresję, krzyk, bieg, inspirowane działaniem pluszowego potwora.

Drodzy Rodzice! Przychodzimy dzisiaj do Was z bardzo ważnym apelem. Jeżeli słyszeliście, że Wasze dziecko używało
ostatnio nazwy Huggy Wuggy, to lepiej przyjrzyjcie się sprawie i porozmawiajcie z synem lub córką na ten temat. 

Huggy Wuggy, to popularna postać wśród dzieci i młodzieży, jest ona jednak bardzo niepokojąca. 
Trend Huggy Wuggy niefortunnie nie jest ani pierwszym, ani zapewne ostatnim z jakim przyjdzie nam się mierzyć. Z

uwagi na to tak ważne jest zrozumienie jak tego rodzaju zabawki wpływają na dzieci w wieku przedszkolnym.
 

Huggy Wuggy to postać pluszaka, najczęściej niebieskiego koloru ale bywa również różowa, z dużą twarzą. Na twarzy uwagę zwracają przede
wszystkim liczne małe ostre zęby. Pluszak jest popularny wśród dzieci, coraz chętniej kupowany. Niektórzy mówią, że trzeba go po prostu mieć!
Huggy Wuggy pochodzi z gry przeznaczonej dla grupy odbiorców 16+. Tak naprawdę jest to gra, którą psychologowie mocno negatywnie oceniają
i nie polecają jej dla żadnych odbiorców, niezależnie od wieku. Dlaczego? Bo jest pełna przemocy. „Zabawa” polega na tym, że Huggy Wuggy
podchodzi do swojej ofiary, przytula ją bardzo mocno i w ten sposób ją zabija.
Coraz częściej zabawy w zabijanie, duszenie, pożeranie goszczą na polskich placach zabaw, w przedszkolach i szkołach. Powiecie drodzy Rodzice,
że zabawy w zabijanie zawsze były? Militarne zabawki nigdy nie były łatwym tematem. Co więcej, musimy pamiętać, że dzieci (w odróżnieniu od
dorosłych) przez zanurzenie w wirtualnym świecie jeszcze mniej rozumieją ten aspekt. "Przecież jak umarłem w grze, to mogę zacząć od nowa",
"Zabiłem go, przecież jak jutro uruchomię grę, to tam znowu będzie" - to niezwykle niebezpieczne postrzeganie świata, które swój początek ma na
ekranie komputera czy telefonu. Dzieci nie odróżniają fikcji od rzeczywistości!
Rodzicu - możesz pomyśleć, że Twoje dziecko nie wie jaka jest geneza Huggy’ego. Uwierz – zabawka wzbudziła tak duże zainteresowanie, że stała
się tematem rozmów na podwórku, filmów, które dzieci przypadkowo odnajdują na YouTube i TikToku. I choć nie są to media dostępne dla
dziecka bez kontroli, często za pośrednictwem starszych kolegów lub rodzeństwa – trafiają na przedszkolaki. 
Tak też Huggy Wuggy znalazł się w przedszkolu.
Jeżeli Wasze dziecko jest już zaznajomione z Huggy Wuggy, upewnijcie się, czy rozumie, że to postać z gry, która nie jest odpowiednia dla dzieci
i jego zachowań nie należy naśladować. Wytłumaczcie, że to tak zwany czarny charakter i porównajcie go do innych czarnych charakterów,
najlepiej takich, jakich kojarzy Wasz maluch — może to być burmistrz Humdinger z Psiego Patrolu czy Pythor lub Garmadon z Ninjago.
Jest to zabawka, która gasi rozwój dzieci. Rozwój dziecka odbywa się przez zabawę. Aranżowanie środowiska, które sprzyja twórczej zabawie to
sztuka, którą uprawia się w przedszkolu, ale także i w domu. Agresywna, impulsywna zabawa z Huggym Wuggym pochłania energię i czas dzieci,
które mogłyby wykorzystać go na korzystanie z rozwojowej przestrzeni. Zamiast:

Warto również pamiętać, że tu nie chodzi tylko o Huggy Wuggy. Ta moda prędzej czy później minie, ale za nią przyjdzie kolejna, a potem następna,
równie niebezpieczna, dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na to, czym interesują się nasze dzieci w sieci i poza nią.
Bardzo istotne jest, by dzieci spędzały czas w sposób odpowiedni do ich wieku. Sięganie po nieodpowiednie gry, czy filmy może, o czym alarmują
eksperci, zaburzać ich rozwój emocjonalny. Może być przyczyną agresji, lęku, wycofania, a nawet depresji. Podstawa, to rozmowa z dziećmi, także
na trudne tematy. Nie powinniśmy od bolesnych kwestii uciekać. Tłumaczmy. Dzieci tego potrzebują. Tak, jak naszej uwagi i obecności. 

OPRACOWAŁY:
Sylwia Lisowska-Walęcka

Izabela Werwińska

 
 
 

https://mamadu.pl/115639,zabawkowe-pistolety-i-karabiny-czy-warto-je-kupowac-dzieciom

