
PROPONOWANE ZABAWY

UCZUCIA  wiek 2-4 lata

 Co należy zrobić?
Przy czytaniu książek lub opowiadaniu wymyślonych bajek należy jak najczęściej 

rozmawiać o uczuciach występujących w nich postaci. 

Jak czułoby się dziecko w analogicznej sytuacji?

Jak czuły się trzy misie z bajki o Złotowłosej?

Jak czuł sie Kopciuszek?

Czy wilk w bajce o Czerwonym Kapturku był bardzo zły, czy zachowywał się tak, jak 

każdy wilk?

Gdy czujesz złość, frustrację lub niepokój, wyjaśnij dziecku swoje uczucia, by 

zrozumiało, że należy rozmawiać o uczuciach i o tym, coje powoduje.

Jak to pomaga dziecku w nauce.
Dzieci muszą się nauczyć rozpoznawać i nazywać swoje uczucia.

Poczucie 
własnej wartości

Wskazówka
Naucz dziecko mówić o tym jak się 

czuje. Pierwszym krokiem w kierunku 

kontrolowania złości jest rozpoznanie, że 

złość może mieć różne stopnie nasilenia

I jeszcze jedno
Umiejętność mówienia o uczuciach 

pomaga zapobiegać aktom przemocy, 

które stanowią ujście dla frustracji 

wynikającej z nieumiejętności 

wyrażenia odczuć słowami.

FOTOGRAFOWANIE DZIEŁ SZTUKI  wiek 2-4 lata

 Co należy zrobić?
Zachowaj prace artystyczne dziecka, a gdy mieszą się już w szafce, zrób zdjęcie i 

umieść na honorowym miejscu. Fotografie prac dziecka należy wklejać do Mojej 

Książki.
Jak to pomaga dziecku w nauce.
Honorowanie artystycznych prac dziecka spełnia wiele ważnych zadań. Stanowi zapis 

postępów dziecka w dziedzinie sztuki. Sprawia, że dziecko jest dumneze swoich 

osiągnięć. Prace dziecka należy fotografować tak, by dziecko także było na zdjęciu –

dzięki temu dziecko będzie widziało, w jakim wieku wykonało poszczególne prace. 

Przygotowanie kompozycji do zdjęcia także rozwija zmysł artystyczny.

Poczucie 
własnej wartości

Wskazówka
gdy dziecko wykonuje w domu lub w 

przedszkolu trójwymiarowe prace, 

należy je fotografować tak, by dziecko 

stało lub siedziało obok swojego dzieła.

I jeszcze jedno
Kolorowe fotografie, na których jest 

dziecko z rodzicami to wspaniały 

pomysł na świąteczne karty – na 

przykład Boże Narodzenie.
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URODZINY wiek 2-6 lat
Co należy zrobić?
Urodziny zwykle są zapamiętywane, jako dni pełne miłych wrażeń, ale warto sprawić, 

by były naprawdę wyjątkowe. 

Pomysły:

• powieście balony w kuchni lub na korytarzu, by sprawić  dziecku niespodziankę, 

gdy wstanie rano;

• wykonajcie plakat urodzinowy i co roku zmieniajcie na nimwiek dziecka;

• na ścianie zapisuj wzrost dziecka tak, by dziecko mogło zobaczyć, ile urosło przez 

rok;

• zasadźcie w ogrodzie (lub w okolicy) drzewo i w każde urodziny dziecka patrzcie, o 

ile urosło drzewo przez kolejny rok;

• Razem zaplanujcie i upieczcie ogromny cudowny tort – może być na przykład w 

kształcie wieżowca.

Jak to pomaga dziecku w nauce.
Poczucie własnej wartości jest fundamentem dla poznawania świata.

Poczucie 
własnej wartości

Wskazówka
Dla pozostałych członków rodziny 

przygotujcie prezenty nieurodzinowe.

I jeszcze jedno
Każdy członek rodziny może co roku 

nagrac dla dziecka krótką wiadomość. 

Nagrywajcie je wszystkie na jednym 

nośniku, a będą stanowiły wspaniałą, 

wesołą pamiątkę.

MOJA KSIĄŻKA  wiek 2-6 lat
 Co należy zrobić?
Dziecko powinno mieć czytelny i pozytywny obraz siebie. Moja ksiażka jest 

wspaniałym narzędziem umożliwiającym osiagnięcie tego celu. Powinna ona być 

duża i powinna przedstawiać wszystkie ważne momenty życia dziecka i wszystkie  

jego osiągnięcia.

Podstawowe elementy książki

• Na okładce – zdjęcie dziecka i jego imię.
• Kolejne zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia w życiu dziecka.

• Zapis wzrostu i wagi dziecka ( co pół roku).

• Ulubione karty i widokówki.

• Rysunek ciała wykonany na tapecie. Dziecko powinno do zarysu ciała dorysować palce, 

paznokcie, włosy, twarz.

• Odciski rąk i odciski palców całej rodziny. 

• Drzewo genealogiczne.

• Pamiątki z uroczystości rodzinnych.

• Mapy pamięci przedstawiające wszystkie osoby , które dziecko zna.

• Listy osiągnięć dziecka

• Zbiór plac plastycznych i zdjęcia.

•  Zapis dotychczasowych osiagnięć.
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Jak to pomaga dziecku w nauce.
Dzieci które mają wysoką samoocenę, mają lepdszą motywacje  i odnoszą sukcesy

Poczucie 
własnej wartości

Wskazówka
Regularnie przeglądajcie Moją książkę 

i dodawajcie do niej nowe fakty. Jest to 

bardzo ważne.

I jeszcze jedno
Zadaniem Mojej książki jest udzielenie 

dziecku odpowiedzi na pytania. "Kim 

jestem?", "Czy pasuję do otaczającego 

mnie świata?", "Czy jestem wyjątkowy 

(wyjątkowa)?"

KUPON ZA WYSIŁEK wiek 4-6 lat
Co należy zrobić?
Kupon za wysiłek jest bardzo przydatną pomocą wychowawczą. Należy przygotować 

kupony za wysiłek, które mogą wyglądać różnie.

Gdy dziecko bardzo stara się wykonać zadanie lub jeśli nie uda się dziecku w 100%

wykonać zadania, daj dziecku Kupon za wysiłek. Następnie , gdy dziecko zbierze 

ustaloną liczbę kuponów, możecie razem "spieniężyć" kupony. Nagrodą nie powinna 

być zabawka ani praezent, lecz raczej wspólna wizyta w ulubionym miejscu lub 

ulubiona wspólna zabawa lub też wspólne zajęcie.

Jak to pomaga dziecku w nauce.
Dzięki temu prostemu zabiegowi dziecko poznaje wartość wysiłku i wytrwałości (a 

jednocześnie nie dostaje za nie "materialnego wynagrodzenia")

przykładowy wzór kuponu
Kupon 

za wysiłek

Dobrze, że tak

bardzo się starasz!

Poczucie 
własnej wartości

Wskazówka
Opowiadaj i czytaj dziecku 

opowiadania, w których podkreślana 

jest waga wytrwałości w postępowaniu 

– opowiedz o tym, ile pracy włożył 

Thomas Edison w wynalezienie 

żarówki

I jeszcze jedno
Opowiadaj o tym jak trenują 

sportowcy, a także o tym, jak aktorzy 

ćwiczą na próbach, zanim będą mogli 

odnieść sukces i otrzymać uznanie za 

swój występ. Aby odnieść sukces 

trzeba wykazać się wytrawałością

KSIĘGA REKORDÓW wiek 4-6 lat
Co należy zrobić?
Dobrze jest stworzyć Księgę rekordów dziecka (i pozostałych członków rodziny). 

Wystarczy tylko przeznaczyć na ten cel album. Zapisujcie osiągnięcia dziecka: czas, 

w jakim dobiegnie do końca ogrodu; największą złowioną rybę; czas jaki dziecko 

potrafi nic nie mówić i powstrzymać się od śmiechu; największą liczbę klocków, jaką 

dziecko umie ułożyć wieżę, najd łuższe słowo, jakie dziecko umie napisać itp. 

Wszystkie wyniki umieszczamy w Księdze rekordów

Jak to pomaga dziecku w nauce.
Ważne, by dziecko podejmowało wyzwania dla własnej satysfakcji, a nie w celu 

zadowolenia rodziców – klucz do prawdziwej samomotywacji.
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Poczucie 
własnej wartości

Wskazówka
Podstawowa zasadazachęcaj dziecko 

do ustanawiania nowych rekordów, ale 

zawsze należy je porównywać z 

wcześniejszymi osiągnięciami dziecka, 

a nie innych ludzi

I jeszcze jedno
Można wykonać Księgę rekordów w 

segregatorze z przegródkami, by 

można było oddzielać różne dziedziny 

– sport, gotowanie, zabawy, biegi na 

czas itp. Dobrze jest fotografować 

rekordy dziecka, gdy tylko jest to 

możliwe

KĄCIK HUMORU wiek 4-6 lat
Co należy zrobić?
Wesołym i pożytecznym pomysłem jest także założenie w domu kącika humoru. 

Można tam umieszczać zdjęcia z wakacji, zdjęcia w śmiesznych pozach – dosłownie 

wszystko, co warto zapamiętać. Można zaproponować, by wszystkie zdjęcia  były 

podpisywane. W kąciku humoru można także umieszczać kreskówki i dowcipy. 

Zapisujcie wszystkie śmieszne powiedzenia i lapsusy.

Jak to pomaga dziecku w nauce.
Kształtuj poczucie humoru i umiejętność zartowania. Osoby, które potrafią się cieszyć 

i umieją nazywać swoje uczucia, a także umieją śmiać się z ciebie łątwiej nawiżują 

kontakty.

Poczucie 
własnej wartości

Wskazówka
Wieszaj na tablicy wesołe wiadomości 

i pochwały, na przykład: "Świetnie się 
spisałaś Zuziu"

I jeszcze jedno
Co miesiąc postaraj się zmieniać 

"motyw przewodni"w kąciku humoru –

można dodać nowy wiersz, rysunek 

lub rodzinną anegdotę
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