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MINIFELIETON 2  

DZIĘKUJĘ, ŻE JESTEŚ MOIM POMOCNIKIEM. 

 

 Drodzy rodzice, jak wszyscy wiemy, niełatwo jest funkcjonować w aktualnej 

rzeczywistości. Łączenie wszystkich koniecznych działań i opieki nad dzieckiem w wieku 

przedszkolnym, jest niewątpliwie wyzwaniem. Biorę pod uwagę fakt, że jednoczesne 

realizowanie propozycji nauczycielek na ClassDojo oraz wybranych zabaw i zadań 

sugerowanych do pracy dydaktyczno – wyrównawczej, chwilami wydaje się trudne, a nawet 

niemożliwe. 

 Proponuję, aby na kwestię rozwijania wybranych funkcji (praca domowa 2.) spojrzeć 

czasami inaczej, bardziej życiowo i praktycznie. Ostatnio coraz częściej słyszy się, że młodzi 

ludzie są mało samodzielni, zależni od starań i wysiłku innych. Czy nie warto by, bazując na 

obecnej sytuacji i typowej dla wieku dzieci chęci bycia starszym i bardziej niezależnym, 

zwiększyć zakres i stopień  umiejętności naszych najmłodszych. Myślę że, zdecydowanie tak 

- wystarczy włączyć przedszkolaki w pomoc przy wybranych zajęciach domowych. 

Oczywiście na miarę wieku i dotychczasowych doświadczeń. 

 Zwykłe ścielenie łóżka, składanie czy rozkładanie koca lub narzuty, odkurzanie to 

świetne ćwiczenia ramion i pasa barkowego. Strzepywanie mniejszych elementów prania i 

rozwieszanie na suszarce, wycieranie kurzu, składanie ubrań, ściereczek, ręczników 

doskonale wzmacnia ręce. Tak samo, jak wkładanie i wyjmowanie ze zmywarki wybranych 

naczyń, zmywanie ręczne (np. talerzyków) czy wałkowanie niedużej porcji ciasta.  Natomiast, 

segregowanie drobnych zabawek, wycinanie ciasteczek foremką czy ich lepienie to nic 

innego jak ćwiczenia manipulacyjne rozwijające sprawność dłoni i palców. Rozglądając się  

wokół, na pewno znajdą się kolejne sposoby na taką naukę.  

 Jeśli tylko dobrze wyjaśnimy i przygotujemy najmłodszych do stawianych przed nimi 

zadań, swoim zaangażowaniem sprawią że, nam dorosłym będzie łatwiej uporać się  

z codziennymi obowiązkami. Dzieci działając w sposób ukierunkowany, celowy  

i przynoszący korzyści (czasami pewnie też drobne straty), zyskają satysfakcję, poszerzą bazę 

swoich umiejętności oraz zbudują poczucie wartości, wiary we własne siły  

i możliwości. Potrzebują też pochwały i szczególnego wyróżnienia za dobrze wykonanie 

domowego zadania.  

A może w dowód zasług, należy dziecku przyznać miano POMOCNIKA mamy czy 

taty w np. przy robieniu pierogów, naprawie roweru itp. Mogą być też odznaki papierowe -

medale, albo inne wcześniej uzgodnione bonusy. Najważniejsze, żeby wspólnej pracy  

towarzyszyła miła motywująca atmosfera. 

 

Życzę dużo ZDROWIA, odwagi i radości 

podczas wspólnego wykonywania  zadań domowych.  
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