
ZDOBYWAMY SPRAWNOŚĆ 
MISTRZ DOMOWYCH OBOWIĄZKÓW

ZABAWY DLA RODZICÓW I DZIECI

Cel:
Motywowanie dzieci do zdobywania 

nowych umiejętności



Zaangażowanie dziecka w życie domowe, 
rozwijanie poczucia sprawstwa.  

Ćwiczenia koordynacji, motoryki małej, 
koncentracji uwagi, ćwiczenia ruchowe. 



Pierwszym zadaniem jest określenie ram 
czasowych zdobywania sprawności, np. 5 dni. 
Ważnym elementem jest również 
dokumentowanie zdobywania poszczególnych 
sprawności - kartka na lodówce, notatnik z 
tabelką do zaznaczania zdobytej sprawności. 
Pamiętajmy, że ważny jest sam proces, nie tylko 
jego wynik. I że to tylko zabawa :) 



1. Sprawność Ścieracza - dajmy dziecku do 
ręki ściereczkę do usuwania kurzu, pokażmy 
jak ścierać. Dziecko może mieć za zadanie 
codziennego ścierania wybranego miejsca w 
domu, przez czas trwania projektu. 



2. Król  Tańczącego Mopa - czy wycieranie podłogi 
to tajemna sztuka? Chyba nie, zaprośmy więc 
dziecko aby wsparło nas w tej czynności, 
szczególnie ciekawej, jeżeli wycierać  trzeba będzie 
przy dźwiękach skocznej muzyki. Poćwiczy przy 
okazji poczucie rytmu, napięcie mięśniowe przy 
wyciskaniu, wykona ćwiczenia rozmachowe, 
poćwiczy spostrzegawczość - wszędzie trzeba 
dobrze wytrzeć i spali trochę energii. 



3. Pogromca podłogowego kurzu - wraz z dzielnym 
Odkurzaczem, Mały Rycerz  może codziennie 
powalczyć z kurzowymi potworami. Świetna 
zabawa na spalenie porcji energii, ćwiczenia 
rozmachowe, koncentrację i spostrzegawczość. 
Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie - dzielny 
Odkurzacz musi być sprawny a Mały Rycerz przejść 
szkolenie z obsługi :) 



4. Pirat naczyniowy  - zaprośmy dziecko do 
pozmywania naczyń (bezpieczeństwo!) w misce 
wypełnionej woda i płynem do naczyń. Zabawa 
przyniesie dzielnemu Piratowi mnóstwo frajdy, 
poćwiczy przy okazji małą motorykę, koncentrację 
uwagi, a jeżeli pozwolimy na działania w zimnych
i ciepłych morzach, postymulujemy naszego Pirata 
również sensorycznie. 



5. Pokojowy Król - jego wysokość ma problem
 z zabawkami? Ustalmy ich miejsce, w którym 
powinny się znajdować codziennie przed snem 
- armia każdego króla powinna zachować 
porządek, a dobry władca dba o swoich 
poddanych. Świetnym rozwiązaniem jest 
zrobienie zdjęcia wysprzątanych półek, 
wydrukowanie go i umieszczenie jako instrukcji 
w pokoju dziecka. 



6. Parowacz - kto z nas lubi parować skarpetki 
po praniu? Dzielny Parowacz pomoże nam
w tej kwestii.  Jest to świetne ćwiczenie na 
koncentrację uwagi, spostrzegawczość, 
ćwiczenia sprawności manualnej. Tak samo jak 
wieszanie skarpetek na sznurku i zapinanie ich 
klamerkami.  



7. Nakrywacz stołowy - talerze, sztućce, 
serwetki równo poukładane na stole to radość 
dla każdego Nakrywacza. Nauczmy dziecko 
sztuki prawidłowego układania talerzy, 
widelcy, łyżek, noży ( z ostrożnością), kubków. 
Czynność błaha, ale świetnie uczy klasyfikacji, 
umiejętności odwzorowywania i  ćwiczy 
pamięć. 



8. Zaścielacz Snów -  pobudka i od razu można 
przygotować sobie miejsce do wieczornego 
odpoczynku i podróż w Krainę Snów! 
Wytrzepana Poduszka, wyprostowane 
Prześcieradło i równo złożona Kołdra to 
strażnicy Krainy, musimy więc o nich dbać, 
ćwicząc przy okazji nasze mięśnie, spalając 
energię i dbając o estetykę otoczenia. 



Pomysłów na zdobywanie domowych sprawności 
może być wiele, w zależności od tego czym 
dysponujemy w domu. Warto zaprosić dziecko do 
pomocy, będzie się wtedy czuło ważne i potrzebne, 
szczególnie gdy jego wysiłki zostaną docenione. 
Z wręczania nagrody/dyplomu/cotamwymyślimy za 
zdobycie sprawności Mistrz Domowych Obowiązków,  
także możemy zrobić uroczystość domową, z pysznym 
ciastem i wspólnymi rozmowami.  



Teksty swobodne   -  
czyli co rodzinie 

w duszy gra :)



Pogadajmy… o wszystkim i o niczym. 

Teksty swobodne w warunkach domowych mogą być świetna inspiracją 
do tworzenia kroniki życia rodzinnego. Zapisywanie wypowiedzi 
dzieci(wszystkich, bez krytyki i oceniania, każda wypowiedź w  danej 
chwili jest cenna!), ich przemyśleń, kłótni, układanych samodzielnie 
wierszyków i piosenek, układanie zakończeń wymyślonych bajek czy 
życiorysów fikcyjnych postaci może być punktem wyjścia do  ekspresji 
artystycznej. Twórczy język i myślenie wyraża wewnętrzne przeżycia, 
jest  narzędziem komunikacji społecznej i  umożliwia poznawanie 
świata.
 



Zaprośmy dzieci do wspólnego ozdabiania 
zapisanych stron, kolorowania, wyklejania itp. 
tak, jak dziecko ma ochotę.  Takie strony, 
złożone razem, będa świetną pamiatką na lata, 
mogą nam przypominać o wspólnie spędzonym 
czasie, utrwalają więzy rodzinne a przy okazji 
pozwalają na chwilę oderwać się od trosk dnia 
codziennego. 



KSIĘGA ŻYCIA RODZINY
W takiej księdze może znaleźć się wszystko,

 co ma dla nas i naszych bliskich szczególną wartość. 
Teksty swobodne, rysunki, zdjęcia, złote myśli, ważne 

wydarzenia i mniej ważne, ale o szczególnym znaczeniu,  
zebrane i  utrwalone w jednym miejscu. 

Wspaniały wehikuł czasu, który możemy zacząć tworzyć 
w dowolnej chwili i kontynuować tyle, 

ile potrzebujemy.  


