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DZIEŃ 2 

 

PORZĄDKUJEMY DZIECIĘCE ZABAWKI.  

 

ZAD.1.  

ODPOWIEDZ NA PYTANIA: 

 

CO NAJBARDZIEJ PORUSZYŁO CIĘ W ARTYKULE Z DNIA 

WCZORAJSZEGO?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

CZY TWOJE DZIECI MIAŁY/MAJĄ KTÓRYŚ Z WYMIENIONYCH 

W NIM PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH?  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

CZY TWOJE DZIECI BYŁY WCZEŚNIE WYSTAWIONE NA 

EKSPOZYCJĘ TECHNOLOGII WYSOKICH?  

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

ZAD. 2 

  

NA PODSTAWIE WCZORAJSZYCH OBSERWACJI DOPASUJ 

SWOJE WYNIKI DO JEDNEGO Z TRZECH SCENARIUSZY, KTÓRY 

W NAJBARDZIEJ ZBLIŻONY SPOSÓB OPISUJE AKTYWNOŚĆ 

TWOJEJ RODZINY W SIECI. 

 

Scenariusz 1 – JEST BARDZO ŹLE. MULTIMEDIA RZĄDZĄ NAMI. 

NIE MAMY DOBRYCH RELACJI W RODZINIE. KAŻDY ŻYJE 

OSOBNO W SWOIM WIRTUALNYM ŚWIECIE. NIE MAMY CZASU 

BY BYĆ ZE SOBĄ. KONIECZNIE MUSIMY TO ZMIENIĆ! 

 

Po przebudzeniu rano sprawdzam pogodę, wiadomości, media 

społecznościowe – jeszcze zanim wstanę. Dzieci budzi budzik w 

smartfonach. Telefony trzymają pod poduszkami. I tak nie zejdą na 
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śniadanie, bo pewnie do późna grały, więc jadę do pracy. Poradzą sobie. 

Po przyjściu do pracy  sprawdzam wiadomości służbowe. Odpisuję, 

planuję dzień w notatkach na smartfonie. Czas popracować, podzwonić. 

W czasie przerwy śniadaniowej przejrzę kilka śmiesznych zdjęć/memów 

od kolegów z pracy. Sprawdzam co słychać na Facebook’u. Dzieci w tym 

czasie po lekcjach zdalnych grają aż do mojego powrotu z pracy. Nawet 

nie do końca wiem w co grają i co oglądają. Są już duzi to chyba i 

odpowiedzialni. Po pracy czas na małe zakupy: lista zakupów w 

smartfonie. Wracam do domu, dzieci zapatrzone w ekrany. Nie chce im 

się nawet przyjść i przywitać. Czekają aż zrobię obiad. Ale zanim to, 

wyniosę jeszcze śmieci i wyprowadzę psa. Wstawiam obiad. Czekając aż 

ziemniaki się ugotują dzwonię do męża - muszę opowiedzieć co dzisiaj 

się wydarzyło. Nie odbiera, napisze więc. I tak lepiej nam pisać ze sobą 

niż rozmawiać. W międzyczasie dzwoni szef-o nie! Zapomniałam zrobić 

bardzo ważnej rzeczy. A właściwie nie zdążyłam… Muszę to zrobić do 

20:00. Zdążę. Wołam dzieci na obiad. Raz nie wystarczy, nie słyszą. 

Zadzwonię po nich. Rozmowa się nie klei, są agresywni i roszczeniowi. 

Jemy wpatrzeni telefony. Po obiedzie i tak już jest za późno żeby gdzieś 

iść czy jechać, oglądamy film. Tylko jaki? Najlepiej każdy swój. Obędzie 

się bez kłótni. Ups lecę zrobić zaległy raport. Dzieciaki znowu nie 

odrobiły prac domowych. Mają słabe oceny. Do końca roku jeszcze dużo 

czasu, nadrobią. Oj, znowu się zasiedziałam przed TV.  

 

 

Scenariusz 2 – NIE JEST TRAGICZNIE, ALE MOGŁOBY BYĆ 

LEPIEJ. MIMO, ŻE SIĘ STARAMY, MULTIMEDIA ZA BARDZO 

NAS POCHŁANIAJĄ, NIE WYKONUJEMY NALEŻYCIE 

OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH, ZAWODOWYCH. MUSIMY 

OGRANICZYĆ MULTIMEDIA W NASZYM DOMU. 

 

Po przebudzeniu rano wstaję, idę się umyć, przygotować śniadanie, budzę 

dzieci. Jemy szybkie, ale wspólne śniadanie. Dzieci wyglądają na 

niewyspane. Życzymy sobie miłego dnia i każdy zabiera się za swoje 

obowiązki. Dzieci lekcje on-line, ja jadę do pracy, mąż też. Po przyjściu 

do pracy sprawdzam maile, odpisuję, przygotowuję oferty, wysyłam. W 

przerwie śniadaniowej dzwonię do męża, chwilę rozmawiamy. Dzwonię 

do domu zapytać co słychać. Proszę, by dzieci wyniosły śmieci, 

wyprowadziły psa i posprzątały w kuchni do mojego powrotu. W drodze 

powrotnej robię zakupy – listę mam w spisaną na kartce. Wracam, witają 

mnie dzieci. Sprawdzają co przyniosłam ze sklepu. Pytam co robili – 
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okazuje się, że nie wiele więcej poza graniem. Wykonali część rzeczy o 

które ich prosiłam. Nie wszystko, bo zapomnieli o śmieciach. Wstawiam 

obiad, w międzyczasie kończę czytać książkę. Tylko kilka stron zostało. 

Wołam dzieci na obiad. Akurat w tym samym momencie wraca mąż z 

pracy. Siada z nami na chwilę, ale nakłada sobie na talerz i speszy się 

przed TV, bo zaraz zaczyna się serwis informacyjny.  

Dzieci oznajmiają mi, że w szkole wszystko ok, nie mam się o nic 

martwić, a dzisiaj wieczorem umówiły się ze znajomymi, żeby pograć w 

jakąś nową grę. Oni grają, mąż ogląda, ja idę się wykąpać i zacznę czytać 

kolejną książkę.  

 

Scenariusz 3 – JEST BARDZO DOBRZE, POTRAFIMY ROZSĄDNIE 

KORZYSTAĆ Z MULTIMEDIÓW, MAMY DOBRE RELACJE W 

RODZINIE. NASZE DZIECI SĄ UWAŻNE I EMPATYCZNE. 

JESTEŚMY DLA SIEBIE MILI. OBY TAK DALEJ! 

 

Po przebudzeniu otwieram okno i sprawdzam jaka jest pogoda. 

Oddycham chwilę świeżym powietrzem żeby się obudzić i dobrze 

nastroić. Idę się umyć, ubrać i przygotować śniadanie. Budzę dzieci. 

Przychodzą wyspane i ubrane. Nawet pomagają. Przychodzi mąż. Jemy 

szybkie, ale wspólne śniadanie. Życzymy sobie miłego dnia. Zabieramy 

się za swoje obowiązki. Dzieci za lekcje zdalne, my jedziemy do pracy. 

Umawiamy się, że od razu po obiedzie jedziemy na wycieczkę rowerową. 

Dojeżdzam do pracy, sprawdzam wiadomości, odpisuję na maile. W 

przerwie śniadaniowej dzwonię do męża i dzieci. Proszę je aby wyniosły 

śmieci, wyprowadziły psa i posprzątały w kuchni zanim wrócę z pracy. 

Szef zwalnia mnie z pracy wcześniej, bo wyjątkowo efektywnie 

wykonywałam dziś swoje zadania. W drodze powrotnej robię zakupy. 

Dom zastaje czystszy niż rano go opuszczałam. Dzieci biegną się 

przywitać. Zrobiły wszystko o co prosiłam, a nawet więcej! Pytają czy 

mogą mi w czymś pomóc. Jemy obiad rozmawiając. Dzieciom dobrze 

idzie nauka. Chcą się wybrać do biblioteki. Jedziemy tam razem rowerami 

– w końcu mieliśmy zaplanowaną małą wycieczkę. Po powrocie dzieci 

pytają czy mogą pograć godzinę. Zgadzam się, ale pod warunkiem, że nie 

później niż do 21:00. Mąż proponuje mi małą randkę, z chęcią z zgadzam, 

rozmawiamy długo, świetnie się dogadujemy.  
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ZAD. 3 

 

Zrób generalny przegląd zabawek w pokojach dziecięcych 

 

- ile dzieci mają zabawek? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

- czy są w użyciu?  

…………………………………………………………………………… 

- może sporo jest zapomnianych? (jeśli tak niepotrzebne przekaż dalej, 

zepsute wyrzuć) 

 

Uwaga: Jeśli dzieci są już w takim wieku, że same robią porządki to 

dzisiaj wyjątkowo zróbcie to razem, pomóż im, pokaż jak porządkować 

(bo prawdopodobnie same niczego nie wyrzucą) 

Być może młodszym dzieciom trzeba będzie uporządkować zabawki w 

czasie ich nieobecności, późnym wieczorem (bo prawdopodobnie same 

niczego nie wyrzucą) 

- czy są wśród tych zabawek zabawki elektroniczne? (wszelkie grające, 

świecące, migające?) 

……………………………………………………………………………. 

- jeśli tak to czy dzieci chętnie się nimi bawią? Są ich ulubionymi? 

…………………………………………………………………………….. 

Postaraj się je wyeliminować lub przynajmniej ogranicz ich ilość na 

początek – młodszym dzieciom w wieku do 3 lat zabawki tego typu mogą 

zaburzać i spowalniać prawidłowy rozwój mowy.   

 

PRZYGOTUJ MŁODSZYM DZIECIOM (2-7 LAT) KARTONY NA 

ZABAWKI 

 

Kartony będę służyły nie po to, by podzielić zabawki na 2 – 3 porcje 

(będziesz je wymieniać najrzadziej co miesiąc)  

 

Z CZASEM ZOBACZYSZ, ŻE ZAINTERESOWANIE DZECI 

ZABAWKAMI WZROŚNIE  
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BYĆ MOŻE JEDEN DZIEŃ/ WIECZÓR NIE WYSTARCZY NA 

PORZĄDKI W POKOJACH JEŚLI MACIE WIĘCEJ RZECZY lub 

DUŻO DZIECI😉 

 

Chodzi tu głównie o to, by załapać bakcyla i: 

 

- uświadomić sobie ile rzeczy mamy, a z ilu rzeczywiście korzystamy 

- zwrócić uwagę na to jak dbamy o własną przestrzeń, w której na co 

dzień żyjemy,  

- nie zagracać nadmiernie pokoi dziecięcych, by stanowiły przyjazną 

przestrzeń do rozwoju  

 

          Powodzenia!                                                                                             

 


