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PRZEDSZKOLE   

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby 

stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim 

kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim 

tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich 

czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje 

możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich 

słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. 

Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w 

domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających 

nas zjawisk. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: 

gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą 

aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.   

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń 

w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. 

 

PRZYKŁAD EDUKACYJNYCH DZIAŁAŃ RODZICÓW W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH 

CO ROBI DZIECKO? 

  nazywa części garderoby podczas ubierania i podaje nazwy produktów spożywczych/potraw 

podczas śniadania (10 minut), 

  śpiewa piosenki z rodziną podczas codziennych czynności (15 minut), 

  wskazuje na ludzi i miejsca podczas jazdy samochodem (15 minut),  

 śpiewa piosenki i ogląda książkę z obrazkami przed drzemką (10 minut),  

 bawi się z rodziną, podając nazwy zabawek (15 minut),  

 nazywa zabawki i przedmioty toaletowe podczas kąpieli (10 minut),  

 słucha lub opowiada bajkę tacie/mamie/babci na dobranoc (10 minut). 

 

Drodzy Rodzice, są to przykłady tylko niektórych aktywności codziennego życia, które mogą być 

wykorzystane w celach edukacyjnych. Ponadto, zawsze możecie poprosić o wsparcie nauczyciela, 

specjalisty np. po  otrzymaniu ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz 

dokładnych instrukcji, jak te ćwiczenia wykonywać., podzielić się informacjami, zgłosić problemy lub 

sukcesy dziecka. 


