
Dzieci lubią spędzać czas z rodzicami i 
napełniać się ich obecnością. Czują się 

bezpiecznie, kiedy wiedzą, że nie muszą 
zabiegać o naszą uwagę. 

Mówimy, że przecież spędzamy z dzieckiem 
dużo czasu.

Robimy wspólnie zakupy
W drodze do przedszkola, szkoły spędzamy 

mnóstwo czasu w samochodzie
Ciągle siedzimy w tym samym pokoju

Ważna jest jednak jakość kontaktu, a nie 
ilość. Dziecko chce poczuć, że czas spędzony z 

nim jest poświęcony właśnie jemu.
Nam dorosłym czasem wydaje się, że nie 

wiemy jak bawić się z dziećmi. Że nie 
potrafimy tego robić. Albo że nie lubimy.

Ale co to jest zabawa? Jak to zorganizować?
Odpowiedz sobie na pytania:

co ja lubię robić?
co lubi robić moje dziecko?

co chciałabym zrobić z moim dzieckiem?
co dziecko chciałoby zrobić ze mną?

Może znajdziesz wspólne odpowiedzi i 
odkryjesz wspólną drogę do zabawy. 

A oto kilka przykładów na to jak bawić się z 
dzieckiem „bez zabawy”:

JAK SPOTKAĆ SIĘ Z DZIECKIEM W 
ZABAWIE?



Nasza gra 
Stwórzcie wspólnie grę planszową. Dla dzieci 

nie jest ważne, czy jest ona bardzo 
skomplikowana i jak atrakcyjna. Najważniejsze 

jest to, że jest nasza. Proste „Człowieku nie 
irytuj się” czyli tzw. „Chińczyk”, zrobiony na 

kartonie wspólnie z rodzicami, z użyciem 
ulubionych figurek zamiast pionków może być 

najlepszą przygodą. 

Wspólne kolorowanie
Nawet dzieci, które uwielbiają kolorować, 
mogą czuć się znudzone nadmiarem tej 

czynności. Jeśli jednak wspólnie pokolorujemy 
jeden obrazek (ja niebo, ty słońce, ja pień, ty 

liście) to ciekawie wypełnimy czas nawet 
„przeciwnikom plastyki”.

Możemy użyć różnych ciekawych materiałów. 
Poza kredkami użyjmy kredy, niepotrzebnych 

cieni do powiek lub kolorowych przypraw. 

Wspólne rysowanie
Nie trzeba mieć talentu malarskiego, żeby 

stworzyć wspólne dzieło. Zacznij jakiś kształt i 
poproś dziecko, żeby dokończyło i na odwrót. 



Zbudujmy namiot
Aby dzieci dobrze się bawiły czasem 
wystarczy, że poświęcimy im czas w 
organizacji miejsca i treści zabawy. 

Wykorzystaj domowe koce, materiały, firanki i 
stwórz przystań, w którym Twoje dziecko 

schowa się jak w namiocie. 
Niektóre dzieci zamiast zamkniętej tkaninami 
przestrzeni, wolą pokój opleciony pajęczyną z 

włóczki. 

Obserwowanie gwiazd
Kiedy już nie masz siły lub pomysłów na 

zabawę z dzieckiem, po prostu z nim pobądź i 
popatrz na gwiazdy. 
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