
 

 

 

  

JAK EFEKTYWNIE SPĘDZIĆ CZAS Z DZIECKIEM? 
 

 

 

  

Kochani Rodzice! 

 

Zdaję sobie sprawę, że z dnia na dzień przyszło nam żyć i funkcjonować w zupełnie innej 

rzeczywistości niż ta, którą znaliśmy do niedawna. Placówki, które do tej pory sprawowały opiekę nad 

naszymi dziećmi zostały zamknięte i większość z nas dorosłych, była zobligowana do 

natychmiastowego zapewnienia opieki naszym pociechom – zarówno tym starszym, jak i tym 

młodszym. Zostaliśmy wszyscy postawieni w zupełnie nowej sytuacji, ale postarajmy się wyjść z niej 

zwycięsko. Pamiętajmy zarazem, że czas, który mamy do dyspozycji, jest aktualnie ważnym 

egzaminem z odpowiedzialności – za siebie i innych.   

Mijają kolejne dni i wielu z Was zastanawia się pewnie, jak najlepiej wykorzystać ten czas…  

 

Jako mama i psycholog, pracujący na co dzień z Państwa dziećmi, chętnie podsunę Wam kilka 

pomysłów. 
 



  

CZAS WOLNY MOŻNA 

PRZEZNACZYĆ RÓWNIEŻ 

NA AKTYWNE 

ZAANGAŻOWANIE SIĘ           

W CZYNNOŚCI, NA KTÓRE 

WCZEŚNIEJ BRAKOWAŁO 

CZASU, BĄDŹ 

WYSTARCZAJĄCEJ 

MOTYWACJI                          

(A ZARAZEM MAMY 

PEWNOŚĆ, ŻE NASZE 

DZIECKO JEST JUŻ 

GOTOWE) 
 

Trening czystości 

Pożegnanie ze smoczkiem 

Wprowadzanie nowych rytuałów 

np. przy zasypianiu 

 

Utrwalanie 

nawyków 

higienicznych 

Warto wykorzystać aktualną 

sytuację do utrwalania u dzieci 

nawyków związanych z dbaniem           

o higienę osobistą i 

wykonywaniem czynności 

higienicznych, takich jak: 

dokładne mycie i wycieranie rąk, 

dmuchanie nosa czy zasłanianie 

buzi podczas kichania czy kaszlu; 

 

WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS 

JEST OKAZJĄ DO BUDOWANIA 

I WZMACNIANIA WIĘZI RODZIC 

– DZIECKO 
 

 

Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa               

i poczucie bycia kochanym – poświęcając 

czas dziecku, dajemy mu do zrozumienia, 

że jest dla nas ważne i jest przez nas 

kochane. Realizacja tych potrzeb jest 

niezbędna dziecku do prawidłowego, 

harmonijnego rozwoju, szczególnie w sferze 

emocjonalnej i społecznej; 

Jest okazją do rozwijania pasji – czas wolny 

możemy poświęcić na czynności związane 

z zainteresowaniami dziecka, wspierać je w 

zdobywaniu wiedzy i nowych 

doświadczeń, towarzyszyć przy ulubionej 

zabawie (rysowanie, malowanie, lepienie z 

plasteliny itp.) 

Daje możliwość doświadczenia akceptacji, 

poczucia przynależności oraz wsparcia – 

poświęcając dziecku czas, mamy 

możliwość częściej okazywać mu 

zrozumienie, umożliwiamy mu przeżywanie  

i rozumienie różnych emocji oraz 

budowanie relacji i bliskości  

z poszczególnymi członkami rodziny; 
 

Czytanie lub opowiadanie bajek 

– jak powszechnie wiadomo, 

czytanie bajek rozwija, 

niesamowicie stymulując rozwój 

poznawczy dziecka. W umyśle 

dziecka tworzą się nowe obrazy, 

wyobrażenia, co wpływa na 

rozwój jego wyobraźni i 

kreatywnego myślenia. Skupienie 

uwagi przez dłuższy czas na 

czytającym rodzicu i na 

słuchanej opowieści, rozwija 

koncentrację, stanowi kolejną 

okazję do okazania bliskości. 

Świat bajkowych bohaterów 

pomaga dzieciom zrozumieć 

reguły panujące w otaczającym 

świecie, rozwijając jednocześnie 

jego wiedzę ogólną, słownictwo 

czy inteligencję emocjonalną. 

Krótko mówiąc – same plusy. 

 

Pomoc (zabawa) przy 

wykonywaniu codziennych 

czynności domowych. 

Dzieci najchętniej i najszybciej 

uczą się poprzez naśladowanie. 

W ten sposób też fantastycznie 

się bawią. Nie zniechęcajmy ich, 

gdy chcą nam pomóc                    

w najprostszych czynnościach, 

takich jak przygotowywanie 

posiłków, rozwieszanie prania czy 

sprzątanie. Ich zapał możemy 

wykorzystać do zorganizowania 

im ciekawej zabawy, a przy 

okazji efektywnie spędzimy z nimi 

czas nie rezygnując z 

wykonywania codziennych 

obowiązków. 



Dopasowywanie takich samych 

przedmiotów(przykładowo przy 

sprzątaniu, czy rozwieszaniu 

prania): skarpetek, makaronu, 

klocków (różne kolory), aut, 

kredek… itp. 

 

 

 
 

Wykorzystanie narzędzi – 

świadome korzystanie  

z przedmiotów codziennego 

użytku: stukanie klockami, 

drewnianą łyżką w garnek, 

przelewanie wody z kubeczka 

do kubeczka podczas kąpieli, 

rysowanie, malowanie na 

różnych powierzchniach, np. na 

kartonie, tworzenie 

instrumentów z pustych butelek, 

puszek itp. 

 

 
 

 

  

PRZYKŁADY 

 
Naśladowanie czynności: od 

powtarzania pojedynczych ruchów, 

poprzez sekwencje, gesty, aż do 

ruchów artykulacyjnych (turlanie 

butelki po podłodze, zgniatanie jej, 

naśladowanie dźwięków, 

przekładanie drobnych 

przedmiotów do pojemników, np. 

makaron; przesypywanie kaszy, 

płatków z kubeczka do kubeczka, 

nabieranie makaronu na łyżkę, 

taniec, zabawy ze szmatką: 

podrzucanie, ścieranie kurzu itp.) 

 

 
 

Zabawy konstrukcyjne, 

naśladowcze: budowanie z klocków: 

wieży, mostków, ogrodzenia dla 

zwierząt, garażu dla aut; nawlekanie 

koralików, guzików na sznurek; 

demonstrowanie i zachęcanie do 

zabawy naśladowczej z misiem, 

lalką: ubieranie, karmienie, 

przytulanie; zasuwanie zamków 

błyskawicznych, zapinanie guzików; 

zabawa plasteliną, ciasto liną: 

lepienie pierogów, placuszków, 

kiełbasek, owoców i warzyw itp. 

 

Zabawy tematyczne: zabawa  

w gotowanie, w lekarza, fryzjera, 

mechanika, ekspedientkę w sklepie, 

na poczcie, piosenkarza itp. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Życzę wszystkim udanej zabawy, a także dużo cierpliwości i kreatywności w dostosowywaniu  

 

się do nowej rzeczywistości, w której co dzień na nowo się odnajdujemy. Wszystkich serdecznie  

 

pozdrawiam i życzę dużo zdrowia ☺ 

 

 
Anna Bączyk, psycholog 
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