
PORANEK INNY NIŻ WSZYSTKIE 

„Jest poniedziałek 16 marca 2020. Rano, budzimy się w nowej rzeczywistości, we 

własnym domu, który teraz jest naszym całym światem. Jesteśmy w nim wszyscy, my dorośli 

z naszą zdalną pracą i nasze maluchy pełne energii. W głowie mamy natłok pytań o jutro i 

informacji o płynącym zagrożeniu. Jak to wszystko pogodzić i zaplanować to, na co mamy 

wpływ. Myślisz nie możliwe?” 

Taki scenariusz przerabialiśmy prawie wszyscy przez ostatnie dni. Nie tylko my w 

Polsce, ale na całym świecie. A jednak da się.  Mamy mały przepis na przetrwanie. Przede 

wszystkim potrzebujemy dużo optymizmu,  jeszcze więcej uśmiechu, cierpliwości, 

wzajemnego poszanowania swych potrzeb. To wszystko polewamy słodką miłością 

rodzicielską i efekt murowany.

Nasz dom i my sami mamy w sobie niezliczone możliwości, o których zapomnieliśmy  

biegnąc w ustawicznym pędzie do przodu. Może tak miało być? Może to czas aby się 

zatrzymać i pomyśleć co ważne. Może warto odkryć siebie i nasze dzieci na nowo. Myślę, że 

nie może być to czas bezsensownie stracony na strach i nudę. Każdy z nas ma niezgłębioną 

wyobraźnię, z której teraz może skorzystać, zaskoczyć siebie i innych. 

Kochani rodzice, nasi przyjaciele, spróbujemy w Was zaszczepić poczucie waszego 

sprawstwa i mimowolnego wpływu na rozwój waszych dzieci. Zobaczycie, że można 

pogodzić logistycznie zdalną pracę z domowymi obowiązkami i zabawą z dziećmi, bez 

dodatkowego nakładu pracy i czasu. Proponuję, aby zacząć od najprostszych rytuałów dnia 

codziennego, w które zaangażujemy dziecko. Na pewno czas przygotowania posiłku ulegnie 

wydłużeniu ale to już jest zabawa, to czas spędzony wspólnie. Nie wiesz kiedy będzie znowu 

taka okazja. I tak staraj się myśleć „Carpe diem”- korzystaj z każdej chwili. Robiąc kolorowe 

kanapki, zobacz ile ciekawych rzeczy możesz przekazać dziecku. Opowiedz mu o ważnej 

teraz higienie rąk- umyjcie razem rączki. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo pracy w czasie 

smarowania pieczywa masłem. Poproś, aby dziecko nazwało produkty, które widzi na stole, 

może będzie sylabizować lub głoskować. Daj mu szansę na skomponowanie własnej kanapki. 

Zapytaj dlaczego taki wybór? W czasie wspólnej konsumpcji porozmawiajcie o zdrowym 

żywieniu i o jego wpływie na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Zobaczysz jak dziecko 

cię pozytywnie zaskoczy swoja wiedzą, zobaczysz jak ono będzie szczęśliwe i zaangażowane. 

Możesz pójść dalej i wykorzystać tę dobrą relację do ustalenia nowych reguł w domu. 

Dziecko jest mądrym obserwatorem i wie, że coś się zmienia, ono też będzie się 

dostosowywać jeśli mu pomożemy. Taki poranek z pewnością na chwilę pozwoli ci 

pozostawić dziecko pochłonięte samodzielną zabawą                               ( kolorowaniem, 

układaniem puzzli, konstruowaniem z klocków). I to jest czas dla ciebie dla twojej pracy. 

Obiad to kolejny moment na wspólna zabawę. Ty gotujesz naprawdę, a dziecko na niby. Daj 

mu łyżki, pojemniki różnej wielkości i kształtu, może wagę kuchenną. Suche produkty typu 

kasza, makaron, ryż, i co tam jeszcze wpadnie ci do głowy. Niech dziecko miesza, waży, 

rozsypuje, eksperymentuje, segreguje. Niech opowiada ci o swoim przepisie, o daniu które 

gotuje. Pomyśl, czy to tylko zabawa w kucharza? Nie, to jest właśnie edukacja w zabawie. 

Tak spędzony czas, to czas na wagę złota w świecie, który nas otaczał. Jeśli każdego dnia 
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rano powiesz dziecku o takich wspólnych zabawach, gwarantuje, że będziesz mieć większa 

szansę na trochę ciszy w domu i czasu na własną pracę. Dziecko w wieku przedszkolnym nie 

wymaga ustawicznej opieki. Ono potrafi bawić się także samodzielnie jeśli dostarczysz mu 

pomysłów i wzorców do naśladowania. W następnym artkule pomysły na zabawę, jakie 

kryje szafa z ubraniami i łazienka.

Opracowała mgr Wioleta Milewska

CO TAM TYLKO W DOMU MAMY DO ZABAWY UŻYWAMY

To już kolejny dzień w naszym domu, który uczymy się maksymalnie dostosować i 

wykorzystać tak, aby mógł pełnić różne funkcje. Jeśli spróbujemy uruchomić naszą 

kreatywność to okaże się, że nasze mieszkanie to czysty raj do zabaw. Zajrzyjmy do 

dziecięcej szafy z ubraniami i już mamy zabawę na co najmniej cały dzień. Pozwólmy dziecku 

zostać modelem, modelką na wybiegu. Pozwólmy dziecku na przebieranie się, ubieranie się 

według własnego pomysłu. Pobawmy się w „Burze mózgów”, która pozwoli na zupełnie 

inne, niekonwencjonalne zastosowanie części garderoby (może skarpetki na ręce, nogawki 

spodni na ręce, rękawiczki na nogi, itp.), dajmy dziecku szansę eksperymentowania z 

uśmiechem na twarzy. Zróbmy pokaz mody ze zdjęciami, które można przesłać na stronę 

przedszkola, do babci lub koleżanki z grupy. Zobacz kochany rodzicu ile radości, a można 

dodać edukację – nazywajmy ubrania, uczmy się składania odzieży, wieszania na wieszaki, 

zapinania guzików, zasuwania suwaków, wiązania sznurówek. Nazywajmy kolory, przeliczmy 

skarpetki, połączmy je w pary ( a dlaczego mówimy jena para majtek?- skoro jest to tylko 

jedna sztuka), zadaj to pytanie dziecku, odpowiedź może nas zaskoczyć. A może 

posegregować odzież według kolorystyki lub stworzyć stylizację w danym kolorze, może 

ułożyć rytmy (np. czapka, rękawiczka, skarpetka, czapka, rękawiczka, skarpetka ,itp.).  

Zaglądając w najbardziej odległe zakamarki szafy ,może okazać się, że znajdują się tam 

ubrania, które możemy przeznaczyć do pocięcia. To daje możliwość ubierania w aspekcie 

zabawy plastycznej. Jeśli mas szary papier do pakowania, odrysuj na nim postać dziecka i 

stwórzcie ze skrawków ubranie dla papierowego modela. Może wełna będzie dobrym 

pomysłem na włosy. Taka zabawa wspaniale rozwija zdolność planowania pracy, 

umiejętność wycinania i klejenia. A może i twoja szafa kochany rodzicu pozwoli na zabawę. 

Pamiętasz jak cudownie być dzieckiem i móc ubierać się w ciuszki mamy lub taty. Zapewne 

w waszych głowach jest jeszcze więcej pomysłów, niż te, które proponuję.

Ale przejdźmy do łazienki, żeby trochę zmienić lokalizację. Zapewne jesteście 

zdumieni wyborem miejsca, ale ono także może być fantastycznym miejscem zabawy. Na 

pierwszym planie mamy lustro, w którym możemy ćwiczyć nasz języczek, miny i mimikę 

twarzy. Możemy pokazywać i nazywać emocje na naszej twarzy. Rozmowa na temat uczuć i 

odczuć pozytywnych i negatywnych sama ciśnie się na usta. Może dowiesz się, co jest 

najgorsze w przedszkolu, albo najśmieszniejsze. W łazience mamy kosmetyki, które 

oczywiście pod waszym nadzorem mogą dzieci powąchać i spróbować opisać swoje 

doznania. Przy okazji możesz poruszyć kwestie bezpieczeństwa. Pięknie pachnący balsam to 

zachęta do masażyku. Dotyk rodzica to coś co ma niewiarygodnie pozytywny wpływ na 

rozwój dziecka. Odpowiednie bodźcowanie ciała dziecka, może nauczyć go w pewnym 
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sensie empatii. Mam na myśli siłę dotyku, której dziecko doświadcza i samo wyznacza 

granice, bo jest już mu nieprzyjemnie. To doświadczenie daje dziecku wiedzę o tym, iż 

odepchnięcie kolegi, uderzenie jest czymś nieprzyjemnym. Natomiast bardziej delikatny 

sposób bodźcowania receptorów czucia na skórze relaksuje dziecko, odpręża i wycisza. Jeśli 

dziecko nie lubi być dotykane ogranicz się do masażu pleców, właściwie rysowania palcem 

kształtów, prostych obrazów. Dziecko może je odgadywać, a potem zamiana ról. Łazienka to 

także pachnąca pasta do zębów, którą możemy malować na kolorowych kartkach. To mydło, 

które łączymy z wodą, bierzemy słomkę i puszczamy bańki- proste ćwiczenie oddechowe, a 

jak przydatne w rozwoju komunikacji międzyludzkiej. Łazienkowa gąbka do mycia, może 

wymaga wymiany. Ta stara to super narzędzie do stemplowania lub malowania z użyciem 

farb. Te pomysły można mnożyć, wystarczy się rozejrzeć i puścić wodze fantazji. 

Najważniejsze to skorzystać z czasu danego nam w sposób wyjątkowy i zaskakujący. W 

kolejnym artykule salonowe zabawy oraz możliwości jakie daje nam spacer. 

Opracowała mgr Wioleta Milewska
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