
PORADY PEDAGOGA 

      Przeżywamy bardzo trudny czas, dlatego przekazuję  kilka prostych wskazówek, 
dotyczących organizacji życia  w rodzinie, a w szczególności przed Świętami 
Wielkanocnymi.

       Mimo wszystko spróbujmy zastosować  sposoby na to, by ten czas był szczęśliwy. 

1. Odpuśćmy perfekcję.

Zmiana nastawienia to priorytet w te święta. Dobrze będzie wtedy, kiedy nasz dom 
nie będzie jak z obrazka. Problem w tym, żeby odkryć to na czas - czyli już teraz.

Przede wszystkim miejmy poprawkę na sprzątanie. Już teraz wyrzućmy z głowy wizję 
przepięknie posprzątanego domu.

Pokoje nie będą pozbawione pomocy szkolnych, zabawek, a poduszki ozdobne nie będą 
na swoich miejscach przez cały dzień. Nie róbmy więc  z tego powodu dramatu, tylko po 
prostu uśmiechnijmy się z pobłażaniem – mamy rodzinę, więc mamy nieład.  Czas dotąd  
wykorzystywany na sprzątanie, wykorzystajmy na  rozmowę, zabawę, wypieki lub ozdoby 
świąteczne.

2. Pozwólmy dzieciom brać udział w naszych zajęciach.

Tak, male dzieci będą bardziej szczęśliwe, gdy tępym nożem będą próbować  coś kroić lub
obierać. Wyszukujmy dziecku bezpieczne, proste zadania i cieszmy się ich pomocą. Jeśli 
pozwolimy  starszemu dziecku na pomoc, to trzeba liczyć się z konsekwencjami- czyli coś 
zjedzone  coś spadło na podłogę, ubranie się ubrudziło.... To żadne dramaty... A 
sprzątanie? Przecież zajmie to chwilę, ale ile będzie radości.

3.  Ozdoby wykonane przez dziecko niech będą ustawione w centralnym miejscu.

Coraz mniej sprawne manualnie są nasze dzieci. Często kupujemy gotowe ozdoby. 
Jeżeli jesteśmy  estetami, to być może widok dziecięcych ozdób w 
wypielęgnowanym mieszkaniu może  nieco drażnić. 

Ale pamiętajmy!!!!!!   To nie są święta z katalogu i nie  rodziny z katalogu. 

Pozwólmy zatem dzieciom  rozwijać swoją wyobraźnię i ćwiczyć palce  !!!      A potem 
postawmy  wytwory w centralnym miejscu domu i  zachwycajmy się tak, by dziecko z 
dumy nie wiedziało, gdzie spojrzeć. Służy to wzmocnieniu poczucia wartości dziecka i 
zachęcie do dalszych prac i eksperymentów .

4. Róbmy dużo nieustawianych zdjęć.

To, co dzisiaj wydaje się męczące, za kilka lat będzie pięknym wspomnieniem. Róbmy 
swoim dzieciom całą masę zdjęć. Kiedy zdobią pisanki, kiedy się kłócą lub cieszą, kiedy 
robią porządki, odrabiają lekcje. Niech aparat będzie przyjacielem – kiedyś wrócimy do 
tych fotografii z rozrzewnieniem. I ze śmiechem będziemy wspominać:

 „Pamiętasz, pięć minut po zrobieniu tego zdjęcia wysypałaś na podłogę całą mąkę! 
Myślałam, że usiądę i zacznę płakać nad tym bałaganem!”.

Aparat fotograficzny może pomóc w tworzeniu dzienniczka rodzinnego lub kroniki  
tych dni.



5. Wyciągnijmy pamiątki rodzinne. Oglądajmy nasze rodzinne albumy. 
Wspominajmy wspaniałe chwile spędzone w rodzinnym gronie.

6. Nastawmy się pozytywnie.

Bardzo  dużo zależy od naszego nastawienia. Atmosfera w domu,  nastroje dzieci i 
rodziców to podstawa przetrwania w trudnych chwilach.

 Poczuciem humoru i dystansem można ustawić  wszystko „na plus”. Jak to zrobiić – 
dostrzegajmy humorystyczny wątek. Uśmiechajmy  się do  siebie, mimo wszystko :) 
Wybuchajmy śmiechem na widok ciasta, które siadło, zamiast wyrosnąć. A kiedy  dziecko 
tłumaczy się  z wybrudzonej kanapy, uśmiechnijmy się do jego paplaniny, zamiast robić 
awanturę. Jeśli  czas spędzony razem ma  być miły, musimy się zaakceptować, a 
nadchodzące swięta  polubić,  z całą ich otoczką.

7. Przerywajmy wspólnie spędzany czas  różnymi sposobami.

Niestety, będzie teraz dużo takich momentów, w których każdy z domowników  poczuje, że
zaraz "wyjdzie z siebie".

Mimo wielu postanowień  dzieci się kłócą, nie pomagają nam i sobie wzajemnie, wszystko 
idzie nie tak, jak trzeba. Dobra  rada –usiądźmy, posłuchajmy muzyki relaksacyjnej, 
głosów przyrody. Na przekór zmęczeniu- poćwiczmy przy muzyce, zatańczmy w parach !!! 
Usiądźmy do rozgrywki w warcaby lub szachy. Zainicjujmy wspólny śmiech.

Na stronie szkolnej świtlicy są propozycje tańców i zabaw do wykorzystania w domu.

Wszystkim to wyjdzie na dobre, dla złapania   dystansu i oddechu.

8. Cieszmy się mimo wszystko tym, co mamy.

Spójrzmy na swoją cudowną rodzinę i   uśmiechnijmy do siebie. To tak mało, a 
zmienia tak wiele. W tych trudnych chwilach pomyślmy o tych, którzy są samotni 
lub cierpiący z powodu straty bliskich  lub choroby. 

Życzę   miłości, zdrowia i cierpliwości.  Regina Tatara

Źródło: na podstawie Internetu
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