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DZIEŃ 5  

OBOWIĄZKI, CZAS WSPÓLNY I PASJE 

To już ostatni dzień wyzwania! 

 

Dzisiaj przyjrzymy się temu jak spędzamy wspólnie czas, czy dzieci mają jakieś obowiązki domowe, 

czy mają czas na pasje (i pasją nie jest tutaj absolutnie oglądanie filmików na Youtubie) czyli 

wszystkiemu temu, co pomaga ograniczać czas spędzony przed ekranem.   

 

ZAD. 1 

PRZECZYTAJ JAKIE OBOWIĄZKI DOMOWE MOŻNA PRZYDZIELIĆ DZIECIOM ZALEŻNIE OD WIEKU: 

 3 lata: 

    sprzątanie zabawek, 

    odnoszenie naczyń po posiłku do kuchni, 

    wyrzucanie śmieci do kosza, 

    odnoszenie brudnego prania do kosza lub pralki 

4 lata: 

    nakrywanie do stołu, 

    ścieranie kurzu, 

    podlewanie kwiatów, 

    pomoc w rozwieszaniu prania 

6 lat: 

    układanie ubrań w szafie, 

    wkładanie naczyń do zmywarki, 

    pomoc w zakupach, 

7–9 lat: 

    robienie kanapek, 

    sprzątanie podłogi, 

    ścielenie łóżka, 

    pakowanie plecaka do szkoły 

10-lat  

    wynoszenie śmieci, 

    dbanie o zwierzęta domowe, 
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    wstawianie pralki, 

    sprzątanie pokoju 

ZAD. 2  

ODPOWIEDZ NA PYTANIA:  

OBOWIĄZKI 

1. Czy nasze dzieci mają przydzielone obowiązki domowe?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Jeśli tak to czy wykonują je chętnie czy raczej marudzą? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jeśli nie to zróbcie w domu naradę i porozmawiajcie z dziećmi co mogłoby stać się ich 

obowiązkiem. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takich spotkaniach jeśli traktujemy je na 

równi.  

 

Nie chodzi mi o to żeby nakładać zbyt dużo i zbyt trudnych do wieku obowiązków, ale wyręczanie ich 

bez końca do niczego dobrego nie prowadzi. Mamy wychować w pełni samodzielnych, potrafiących 

myśleć i decydować ludzi. A przydzielając obowiązki pokazujemy, że ten konkretny człowiek jest 

ważny w naszej rodzinie, że jest potrzebny i ma wpływ na życie rodzinne. 

 Nie oznacza to oczywiście, że nie mają prawa do odpoczynku i rozrywki. MAJĄ! Jak najbardziej! Ale 

pytanie jakie są proporcje nauki i obowiązków do rozrywki? 

CZAS WSPÓLNY 

 

4. Jak spędzamy wspólny czas po pracy i po szkole? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Czy mamy jakieś wspólne ulubione zajęcia? Czy raczej każdy zamyka się w pokoju i robi to co 

lubi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy prace przydomowe np. ogrodowe wykonują tylko rodzice? 

 

PASJE  

 

7. Czy my i dzieci mamy pasje? Jeśli tak to jakie? WYPISZ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Czy wspieramy zainteresowania naszych dzieci? (czy uczęszczają na zajęcia, które ich 

interesują? Czy wspieramy ich książkami o ulubionej tematyce?)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. A może nasze dzieci są na etapie poszukiwania zainteresowań? Jeśli tak to pozwól im na to. 

Jak? 

Pozwól próbować różnych zajęć, aktywności. Wiek przedszkolny, szkolny to taki czas 

naturalnej ciekawości świata. Jeśli już załapią jakiegoś bakcyla to warto je wspierać! 
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ZAD. 3 

DZISIAJ ZRÓBCIE WSPÓLNIE TO CO LUBICIE NAJBARDZIEJ!  

Może gra w piłkę? Może spacer po lesie? Wycieczka rowerowa albo gry planszowe? Rolki? 

Pieczenie ciasta na weekend?  

Może lubicie spędzać czas na Waszym ogródku?  

Mamy wiosnę więc może zaplanujecie nowe rośliny na tarasie czy ogrodzie? 

 Może przyda się pomoc dziadkom w pracach ogrodowych?  

 

Wszystko co oddala nas od ekranów jak najbardziej wskazane!  

 

                          Powodzenia!  

DZIĘKUJĘ CI ZA UDZIAŁ W WYZWANIU!  

                                          Paulina 


