
Przedszkole nr 184 
 
 
 

Garść propozycji dla rodziców do uwzględnienia wspólnie spędzonego 

czasu z dziećmi: 

 

- wykorzystywanie różnych sytuacji, w tym konfliktowych do nazywania emocji swoich 

i dziecka, zachęcanie do słuchania wzajemnego, przestrzegania kolejności, czekania na swoją 

kolej w czynnościach i wypowiedziach, potwierdzanie, że się słyszało co mówi dziecko, 

dopytywanie czy ono słyszało i co myśli o tym, co ono by zrobiło w danej sytuacji, 

planowanie co można by zrobić inaczej, żeby było lepiej (można posiłkować się czytanymi 

bajkami, oglądanymi wspólnie filmami) 

- planowanie dnia np. za pomocą rysunków, symboli, krótkich wpisów  

z uwzględnieniem czasu, założenie pamiętnika i wspólne prowadzenie z zaznaczaniem 

wydarzeń, określaniem dni tygodnia, daty, godziny, odwoływanie się do treści i czasu; 

„wczoraj, jutro…”, „teraz jest czas sprzątania, szykowania…”, omawianie tego co nie wyszło, 

analizowanie przez dziecko dlaczego, co można zrobić, żeby było lepiej, pozwolić aby 

dziecko samo planowało dzień, ale też przestrzegało nasze plany 

- wspólne gry planszowe, wymyślanie zagadek różnych np. co to jest, co mam  

na myśli (opisywanie przedmiotu, osoby, zawodu, zwierzęcia, czynności – można użyć 

pantomimy, bohatera bajki, itp.), zabawy w dokańczanie zdań, wymyślanie zdań  

z określonym wyrazem, wymienianie wyrazów na określoną głoskę, sylabę, szukanie rymów, 

głoskowanie wyrazów, szukanie źródła dźwięku itp., wspólne śpiewanie, wymyślanie  

i komponowanie piosenek dla zdolnych 

- wyszukiwanie różnic na obrazkach, braków na obrazkach, określonych liter w tekście 

z gazety i zaznaczanie ich, memory, historyjki obrazkowe 

- wspólne rysowanie jednego rysunku, każdy dorysowuje coś po kolei, kalkowanie 

rysunków np. na szybie w oknie, przerysowywanie prostych obrazków, liter, napisów, 

podpisywanie rysunków, rysowanie wg własnej wyobraźni, rysowanie po śladzie, proste 

krzyżówki 

- segregowanie zabawek podczas sprzątania, klocków, ubrań, sztućców w szufladzie, 

opróżnianie zmywarki, wycieranie kurzy, podlewanie kwiatów, odkurzanie elektroluksem, 

mycie blatów, umywalek, wanny, zabawy z ciastoliną, pomaganie przy szykowaniu posiłków: 

krojenie, smarowanie, mieszanie, nalewanie – chwalenie dzieci za pomoc z opisaniem ich 
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czynności i określeniem swoich pozytywnych uczuć z tym związanych, budowanie poczucia 

sprawstwa u dzieci 

- pozwolenie na całkowitą samodzielność w zakresie samoobsługi (nie trzeba już się 

spieszyć), na eksperymentowanie, robienie wspólnych doświadczeń, eksperymentów 

(Internet), może wyhodujecie jakiś szczypiorek, rzeżuchę, fasolę, itp.), stworzycie jakąś 

ciekawą pracę plastyczną a po powrocie zrobimy konkurs z miłymi nagrodami  

- liczymy na jakieś fajne zajęcia z wu-fu, gimnastyki 

- polecam czytanie dzieciom na głos książki Jana Kamyczka pt. „Grzeczność  

na co dzień” albo podobnych pozycji 

 

Życzę wszystkim mile spędzonego czasu i serdecznie pozdrawiam! 

Ewa Witkoś 


