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Gdy w rozmowach między rodzicami pojawia się temat

weekendów, ferii i wakacji, często powraca motyw pewnej

bezradności związanej z tymi okresami. Z jednej strony

bardzo się na nie czeka, bo wiążą się z miłymi chwilami. Z

drugiej wielu rodziców doświadcza wtedy przemęczenia,

braku cierpliwości i poczucia, że nie tak to wszystko miało

wyglądać. Jak to podsumował ojciec czwórki dzieci w wieku 

 2 – 8 lat, „-Koszmar weekendów? No cóż, samo życie!”

Słowo "koszmar" było prawdopodobnie nieco przesadne,

wyrażało jednak pewne pytanie: co możemy zrobić, żeby ten

czas, gdy razem z dziećmi przebywamy długo pod jednym

dachem, przebiegał bardziej harmonijnie?  

Na początek motywacja

„Wszyscy mamy jakieś problemy na głowie, jesteśmy ludźmi
i żyjemy w skomplikowanych okolicznościach. (…)
Trudności sprawiają, że musimy trwać w gotowości bojowej
i nie możemy spocząć na laurach.”

R o s a  P i c h
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W literaturze znajduje się sporo cennych wskazówek, a

prawdziwą kopalnią pomysłów są rozmowy z innymi

rodzinami. To one właśnie stały się podstawą dla tego

ebooka. Koncentruje się on przede wszystkim na tym, jak

możemy sobie pomóc od strony organizacyjnej. Jego

kontynuacją jest ebook "Dom pełen radości", który

koncentruje się bardziej  na tym, jak możemy aktywnie

wykorzystywać ten czas.

Zabierając się za planowanie, pamiętajmy o elastyczności

oraz o właściwej hierarchii. Jeśli realizacja perfekcyjnego

planu stanie się ważniejsza od ludzi, zamieni się on w

sztywny, męczący gorset. Z zaproponowanych rozwiązań

wybierajmy więc to, co najlepiej posłuży naszej rodzinie, a

wszystko dostosowujmy do naszych okoliczności. 

Pamiętajmy też, że nie tworzymy rozwiązania na zawsze,

więc nie musi być ono idealne. 
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Jak skorzystać z tego ebooka?

1. Zwróć uwagę zwłaszcza na to, co Cię inspiruje.

2. Jeśli Ci to pomoże, zanotuj.

3. Porozmawiaj z najbliższą osobą na temat tego,

co Twoim zdaniem można by wykorzystać w

Waszym życiu rodzinnym

4. Ustalcie, jak i kiedy konkretnie chcielibyście

wprowadzić zmiany w życie

5. Zmiany, zwłaszcza te większe, najlepiej

wprowadzać pojedynczo

6. Przyjrzyjcie się, czy to, co ustaliliście, realnie

polepsza życie Waszej rodziny

7. Jeśli tak – utrwalajcie. Jeśli nie zmodyfikujcie

rozwiązanie lub wybierzcie inne.
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Skoro lubimy być razem,
to dlaczego bywa to trudne?

Rok 2020 zaskoczył nas. To zaskoczenie oddają w pewnym
stopniu krążące po Internecie żarty. Jeden z nich mówi: „ - Co
na pewno łączy nas wszystkich? To, że gdy w 2015 roku
zadawaliśmy sobie coachingowe pytanie: „Gdzie widzę siebie za
pięć lat?”, nikt nie odpowiedział prawidłowo.” Okresy
odizolowania od innych, kolejne kwarantanny, niepokój.
Psychicznych negatywnych skutków wymienia się wiele. 
Rodzice doświadczali też dodatkowo specyficznych

trudności. Wśród nich konieczność tłumaczenia dzieciom

niezrozumiałych dla samych siebie sytuacji, problem ze

zorganizowaniem nauki zdalnej, trudności ze świadczeniem

pracy i równoległym zapewnieniem opieki najmłodszym. Na

plan pierwszy wysunął się przy tym problem radzenia sobie z

długotrwałym przebywaniem razem pod jednym dachem z

całą rodziną.

Zdjęcie autorstwa Gustavo Fring z Pexels

Dlaczego spędzanie razem dużej

ilości czasu nie jest łatwe? Czy to

dlatego, że współcześni rodzice nie

kochają swoich dzieci i tylko

marzą o tym, aby podrzucić je

komuś innemu? Oczywiście, że

nie.
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Przebywanie długi czas w tej samej przestrzeni to więcej

interakcji. Te interakcje są różne: niektóre pełne emocji

przyjemnych, inne trudniejszych. Dużo się dzieje i nie ma

nudy, ale duża ilość bodźców zawsze jest w końcu męcząca.

Ze zmęczeniem często łączy się większa impulsywność i

drażliwość. 

Nie da się też ukryć, że o ile dzieci potrzebują i lubią bawić

się, to nie dla wszystkich dorosłych są to zabawy ciekawe. I

nawet jeśli doświadczenie robienia babek z piasku jest dla nas

przyjemne, to zazwyczaj w pewnym momencie zaczynamy

mieć dość i tęsknimy za bardziej dorosłymi rozrywkami.

Dzieci często oczekują od dorosłych jakiejś formy

zorganizowania wolnego czasu, dlatego też w takich okresach

rodzice muszą wykazać się sporą pomysłowością.  

Zmęczenie, którego doświadczają, jest więc czymś zupełnie

zrozumiałym i wcale nie oznacza, że nie lubimy przebywać z

naszymi dziećmi. Wskazuje za to na pierwszy punkt planu,

jaki musimy uwzględnić, aby czas spędzony z dziećmi był

czasem dobrym. Chodzi mianowicie o czas dla o siebie.

Zdjęcie autorstwa Aphiwat  chuangchoem z Pexels

Czas dla siebie na zebranie myśli, na

sport, czy na poczytanie książki nie jest

czasem zmarnowanym. To konieczność.

Nie musi go być dużo, ale ważne, żeby

był. Można wręcz powiedzieć, że im

bardziej wydaje się to niemożliwe, tym

bardziej warto o ten czas zawalczyć.
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  Nie można dać komuś czegoś, czego się nie ma. Jeśli rodzice

sami tracą kontakt ze swoimi myślami, to w jaki sposób mają

sensownie porozmawiać z dziećmi? 

„Każdy musi znaleźć swój sposób odpoczynku, być trochę
egoistą i szukać odprężenia. W przeciwnym razie, kiedy
ciągle jesteśmy wyczerpani, łatwo się złościmy, a trzeba
wprowadzać wokół siebie pokój.”

R o s a  P i c h

Ważne też, abyśmy nie zaniedbywali podstawowych zasad

zdrowego trybu życia. Pilnujmy więc odpowiedniej ilości snu.

Zbilansowanej diety. Unikajmy zastępowania odpoczynku

kawą z ciastkiem, bo ta strategia mści się bardzo szybko.

Znajdźmy czas na krótką rozmowę, choćby telefoniczną z

życzliwą osobą – przyjacielem, czy kimś z rodziny. Chociaż

chwilowe zdystansowanie się od swoich spraw pozwala

spojrzeć na nie z nową świeżością. 

Nieodzowna jest również troska małżonków o siebie

nawzajem. Małżeńskie spotkanie, w trakcie którego

usiądziemy i zapytamy się najbliższej osoby: „Co słychać?”.

Miłe słowo i uśmiech na początek dnia. Porozumiewawcze

spojrzenie w kryzysowym momencie. Wszystko, co

przypomina nam, że razem dowodzimy tym okrętem i

jesteśmy dla siebie wsparciem. 

10



1.  Ciesz się spotkaniem. 

2.  Bądź obecny w rozmowie. Odłóż telefon,

najlepiej gdzieś daleko. Wyłącz telewizor, radio i

inne źródła rozpraszających dźwięków.  

3.  Bądź naprawdę zainteresowany tym, co ma do

powiedzenia druga osoba. 

4.  Bądź życzliwy. Nieporozumienia wyjaśniaj. 

5.  Najpierw staraj się zrozumieć. Stephen Covey

twierdzi, że większość rodzinnych problemów,

również tych związanych z wychowaniem dzieci,

wynika z braku dogłębnego zrozumienia sytuacji

każdej z osób. 

Doświadczenie życia rodzinnego codziennie pokazuje, że

dobra komunikacja to sprawa kluczowa. Przypomnijmy

kilka głównych zasad, które warto zachowywać w

rozmowach z osobami bliskimi.   

Dobra komunikacja
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6. Jeśli jesteś zdecydowanie bardziej gadatliwy niż

druga osoba, możesz postanowić sobie, że tym

razem, przynajmniej na początku, dasz przestrzeń

do wypowiedzi swojemu rozmówcy.

7. Jeśli jest ważny temat, którego nie chce ci się

poruszać, ale w głębi serca dobrze wiesz, że trzeba

to zrobić, rozważ, czy nie warto od niego zacząć

rozmowy.

8. Jeśli potrzebujecie rozwiązać problem, pamiętaj,

żeby traktować problem jako coś zewnętrznego,

czym trzeba wspólnie się zająć. Unikajcie

obwiniania siebie nawzajem.

Na rozmowę potrzebny jest czas. W okresach, które są

dla rodziny bardziej wymagające, dobrze, aby rodzice

poświęcili codziennie parę minut na rozmowę stricte

organizacyjną. Oczywiście nie chodzi tu o praktykowanie

małżeńskiego „zebrania roboczego”. Jednak bieżąca

wymiana informacji jest konieczna. Ważne, abyśmy

nawzajem interesowali się tym, czy druga osoba nie

potrzebuje naszej pomocy i jak daje sobie radę. 
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Taka codzienna, praktyczna troska o siebie nawzajem

pomaga budować atmosferę wolną od zbędnych napięć.

Oprócz tego potrzebujemy spotkań

tylko dla siebie dla budowania

naszej relacji. Niektórzy nazywają

je małżeńskimi randkami. Dobrze

jest w nie inwestować, poświęcać

na nie czas i tworzyć atmosferę

taką, jaką lubimy. Jeśli jednak z

obiektywnych przyczyn, których na

ten moment nie możemy zmienić,

mamy niewiele czasu i sił nawet na

te cenne momenty, starajmy się

naprawdę cieszyć tym, co mamy. 
Niczemu nie służy porównywanie się do tego, jak w

naszym wyobrażeniu funkcjonują inne rodziny. Czasem

dobrze jest się zainspirować, ale unikajmy pułapki

ciągłych porównań. 

Poleca się też, żeby co jakiś czas rodzice poświęcali swoją

wyłączną uwagę każdemu z dzieci. Jeśli mamy taką

możliwość, wyjście do kina bądź na piłkę sam na sam z

jednym synem lub córką może wiele wnieść do relacji.

Zdjęcie autorstwa Ketut Subiyanto z Pexels
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Na co dzień nie muszą to być jednak specjalnie

zorganizowane wyjścia. Sytuacje rodzinne są

zróżnicowane i bywa, że z różnych przyczyn takiej

możliwości brak. Pamiętajmy wtedy o zwykłych

okolicznościach. Okazją do indywidualnej rozmowy z

dzieckiem może być przecież wspólne wyjście po zakupy,

zabawa w ogródku lub pomoc przy domowych

obowiązkach. Istotą jest to, aby było to dla nas naprawdę

ważne i żeby dzieci miały pewność, że nam na ich

obecności zależy. 
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Rodzinny plan dnia

  Planowanie aktywności w ciągu dnia pomaga uniknąć

wielu konfliktów. Wtedy każdy wie, czego i kiedy może

się spodziewać. Pozwala to wszystkim włączyć się we

wspólną aktywność w sposób twórczy. Dlatego też,

zwłaszcza jeśli szykujemy się na dłuższy czas spędzony

razem w domu (np. podczas letnich wakacji), można

pokusić się o stworzenie takiego ramowego planu w

wersji pisanej i powiesić w jakimś widocznym miejscu.

Wtedy jest większa szansa, że w realizacji będziemy

wspierać się wszyscy. 

Z przygotowania planu dnia często rezygnujemy,

ponieważ mamy poczucie, że i tak nie zrealizujemy go

tak, jak chcieliśmy. Wynika to zazwyczaj stąd, że

usiłujemy przygotowywać go zbyt dokładnie, godzina po

godzinie. Tymczasem, gdy są z nami dzieci, ilość

nieprzewidzianych zdarzeń, jakie mogą nas spotkać, jest

zazwyczaj spora. Dlatego też sposób, w jaki tworzymy

nasze plany rodzinne, powinna cechować pewna

elastyczność.

Najłatwiej uporządkować go wokół aktywności

wspólnych. W praktyce rytm dnia rodziny najbardziej

porządkują więc godziny posiłków oraz powiązane z nimi 
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pory wstawania i kładzenia się spać. Z wielu względów

trzymanie się w miarę stałych godzin jedzenia i spania

jest korzystne. Małe dzieci pokazują to bardzo dobrze.

Szybko przyzwyczajają się do pewnego rytmu i po paru

dniach same zaczynają o określonej porze dopominać się

poszczególnych punktów programu. Zwłaszcza tych,

które szczególnie cenią.

czas posiłków
czas na pracę/naukę/zabawę
ruch
sprzątanie
wartościową wspólna aktywność
czas, gdy dzieci powinny być w łóżkach
czas, gdy kładą się spać i wstają rodzice

Rodzinny plan dnia na wspólny czas razem
powinien uwzględniać na przykład:
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  Nie wszystkie te punkty muszą być zapisane. Są rodziny,

w których szczegółowe zapisywanie wszystkiego jest

nieodzowne, są też takie, które z powodzeniem stosują

inne strategie. Faktem jest, że jeśli plan dla całej rodziny

znajduje się w głowie tylko jednej osoby, to ma ona nad

jego realizacją największą kontrolę. Może być to nawet

bardziej wygodne, bo nie wymaga dostosowania się do

możliwości innych. Równocześnie jednak ma w tym

zakresie mniej wsparcia od pozostałych domowników.

Pamiętajmy, że wszyscy, od których oczekujemy

współodpowiedzialności za przestrzeganie planu, muszą

być tego świadomi i znać swoje zadania.
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Jednym z najtrudniejszych aspektów czasu bycia razem w

domu jest to, że dla niektórych rodziców dom jest

również miejscem pracy zawodowej. Jeśli jedno lub oboje

jesteśmy w takiej sytuacji, trzeba dobrze przemyśleć

strategię łączącą z jednej strony zapewnienie dzieciom

wszystkiego, czego potrzebują (w tym dobrego czasu z

nami) a z drugiej obojgu rodzicom możliwości

wypełniania ich zadań zawodowych. W przeciwnym

wypadku szybko dopadnie nas frustracja i za pewne ktoś

będzie czuł się poszkodowany, nie bez przyczyny.

Praca zawodowa w domu…
i dzieci też

Zdjęcie autorstwa Ketut Subiyanto z Pexels
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Myślenie życzeniowe bywa przyjemne, lecz nieskuteczne,

dlatego przyjrzyjmy się uczciwie naszej sytuacji.

Zorganizowanie pracy z domu, gdy dzieci są małe i są

przy nas, nie jest łatwe. Chcielibyśmy zrobić wiele, ale

nie wszystko jest możliwe. Czas nie jest z gumy. Dzieci

nie są mistrzami w odraczaniu momentu zajęcia się ich

sprawami. Często trzeba będzie dokonywać wyborów i

nie zawsze będą to decyzje oczywiste. Będziemy

potrzebowali elastycznego planowania aktywności oraz

dobrej współpracy z osobami, które mogą i chcą nam

pomóc. I znów wracamy do kluczowej kwestii: dobra

komunikacja i nastawienie na bieżące rozwiązywanie

problemów będą nieodzowne.
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Zdjęcie autorstwa Bich Tran z Pexels

Przez elastyczne planowanie będziemy tu rozumieć takie,

które pozwala na łatwe wprowadzanie drobnych

modyfikacji. Kluczowa jest tutaj prosta, niezbyt

szczegółowa część wspólna planu.

Elastyczne planowanie

Główną trudnością jest pogodzenie aktywności dzieci z

planem pracy osób dorosłych. Osoby dorosłe powinny

poinformować się wzajemnie o godzinach i terminach,

które na pewno muszą mieć zajęte. Kolejną rzeczą jest

ustalenie, kto ile czasu potrzebuje dziennie na

wykonywanie zadań, których terminy możemy regulować

bardziej niezależnie. 

Czasem warto jest to wszystko spisać. Niektórym pisanie

pomaga urealnić swoje oczekiwania i możliwości. Poza

tym, kiedy coś zapisujemy, musimy sformułować to w

prosty, zrozumiały dla obojga sposób. Unikamy wtedy

pułapki przekonania, że drugi zrozumiał wszystko 

Zdjęcie autorstwa Andrey Grushnikov z Pexels

20



dokładnie tak, jak ja chcę. Pamięć ludzka bywa też

zawodna. Z drugiej strony są osoby, które próbują

zapisywać wszystko bardzo dokładnie i poświęcają na tę

aktywność tyle czasu, że w końcu brakuje im go na

wykonanie właściwych zadań. Potrzebujemy więc znaleźć

złoty środek.

Nasza aktywność musi wpasować się w rytm dnia

najmłodszych. Oczywiście zależy to od wieku i liczby

dzieci. Jeśli z domu pracuje mama kilkumiesięcznego

dziecka, często najprościej jest jej przyjąć, że rytm snu,

jedzenia i aktywności niemowlęcia jest ramą, w której

staramy się rozsądnie zmieścić wszystko, co

najważniejsze. Sytuacja wygląda inaczej, gdy w czasie

wakacji swoje obowiązki zawodowe wypełniać muszą

pracujący z domu rodzice trójki dzieci szkolnych. 

 Przydatne może być również dokonanie przez każdego z

dorosłych podziału zadań na takie, które musimy

wykonać w ciszy i takie, które da się zrealizować przy

dzieciach lub wspólnie z nimi. Pierwsze to wszystkie

prace wymagające skupienia uwagi i ciszy. Drugie to

zadania mniej angażujące.
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Ustalanie zadań do wykonania

Technika ta polega na wypisaniu

wszystkich rzeczy, które chcielibyśmy

lub powinniśmy zrobić. Można

powiedzieć, że to wyrzucenie na

papier tego, co mamy zawarte w pamięci pod hasłem „do

zrobienia”. Kartkę trzymamy później w swoim kalendarzu

i wybieramy z niej kolejne, małe zadania, które

wykonujemy w czasie przeznaczonym na pracę. Inną

wersją tej metody jest tablica korkowa z karteczkami –

jedna karteczka to jedno zadanie. Ta metoda może być

przydatna osobom bardzo twórczym, które często

miewają dużo pomysłów oraz osobom, które w aktualnym

momencie mają sporo zaległych zadań do wykonania.

Kiedy już uzgodniliśmy ramowe plany dnia, trzeba zacząć

wybierać, jakie czynności wykonujemy w przeznaczonym

na pracę czasie. Oto kilka sposobów i reguł, spośród

których można wybrać te, które będą dla nas pomocne.

Duża lista

Zdjęcie autorstwa Polina Zimmerman z Pexels
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  Wybierając zadania do wykonania

zastanawiamy się, które i z jakiego

powodu mają priorytet. Jeśli mają 

termin i to nieodległy, trzeba się za nie 

zabrać jak najszybciej. Generalnie jednak 

poleca się, aby w miarę możliwości zająć się zadaniami

ważnymi na tyle wcześnie, aby nie trzeba było

wykonywać ich pod presją czasu.

Priorytety

Zdjęcie autorstwa Polina Zimmerman z Pexels

Przepisywanie z tygodnia na tydzień kolejny raz tej samej

listy zadań do wykonania jest frustrujące. Osobom, które

mają tendencje do zbyt optymistycznego planowania

tego, co zrobią, można polecić np. ustalenie sobie na

dany dzień trzech konkretnych zadań: jednego dużego

 i dwóch mniejszych. Przy

czym jako zadanie traktujemy

coś, co realnie przybliża nas

do osiągnięcia celów zawodowych.

Jeśli uda się je zrobić szybko,

zawsze można dołożyć coś extra. 

Zrób mniej

Zdjęcie autorstwa Frans Van Heerden z Pexels
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Polega na maksymalnie intensywnej, nieprzerywanej

pracy w 20/25 minutowych bitach. Nazwa pochodzi od

pomidorka – czasomierza, którym miał posługiwać się jej

twórca, aby odmierzać czas trwania poszczególnych

etapów swojej pracy. W naszej sytuacji chodzi głównie o

to, aby nauczyć się wykorzystywać na pracę nawet

relatywnie krótkie momenty, bo może być tak, że danego

dnia dłuższych po prostu nie będzie. Zabieramy się wtedy

za pracę od razu, wcześniej wyciszając lub wyłączając

telefon, unikając sprawdzenia portali społecznościowych

bądź szukania motywacyjnych filmików. 

Zdjęcie autorstwa Christopher z Pexels

Technika „pomodoro”, 
czyli pracuj krócej, lecz intensywniej

To jeden ze sposobów na rozpoczęcie 

pracy nad zadaniem, za które nie 

potrafimy się zabrać. Wyznaczamy sobie wtedy czas, np.

godzinę dziennie przez tydzień, który poświęcamy tylko

na niezajmowanie się tym zadaniem. I na nic więcej.

Często sama decyzja o wyznaczeniu tego czasu sprawia,

że zaczynamy pracę.

Nie rób tego przez godzinę
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Zdjęcie autorstwa Olya Kobruseva z Pexels

Przeznacz czas na planowanie swoich

działań. Może być to np. pół godziny w

piątek na zaplanowanie przyszłego

tygodnia i pięć minut pod koniec pracy

bieżącego dnia na zaplanowanie pracy

dnia kolejnego. 

Czas na planowanie

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels

Nieodzowny jest czas na weryfikację

naszych planów. Koniecznie trzeba

więc pamiętać o tym, że o ile cały

ten misterny plan ma mieć szansę

odnieść sukces, to rodzice muszą ze

sobą otwarcie rozmawiać na temat

tego, czy dotychczasowe ustalenia

sprawdzają się, czy też nie. A jeśli

się nie sprawdzają, to jak należałoby

je zmodyfikować. 

Czas na weryfikację

25



Rzeczywistość pracy na komputerach ze stałym dostępem

do Internetu sprawiła, że dla wielu osób dzielenie swojej

uwagi pomiędzy wykonywanie zadań zawodowych, a np.

przeglądanie portali społecznościowych, stało się czymś

naturalnym. Jest ono traktowane jako forma przerywnika.

Pozwala oderwać się od bieżących zadań, jednak kosztem

obniżenia wydajności. O ile w normalnej sytuacji nie

stanowi to wielkiej przeszkody, o tyle w naszej sytuacji,

gdy cenna jest każda minuta, takie lub podobne

przyzwyczajenia mogą być zgubne.

Uwaga na multitasking

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels
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Zdolność koncentracji uwagi jest niezwykle cenna. Dom

jest natomiast miejscem, gdzie mieszkają ludzie, którzy

tej uwagi się od nas domagają i mają do tego prawo. Ktoś

chce porozmawiać, komuś się coś zepsuło, ktoś inny źle

się czuje, a jeszcze ktoś inny po prostu się nudzi. Dzieci,

zwłaszcza małe, potrzebują uwagi rodziców często. Gdy

są większe, potrzebują pomocy lub chcą porozmawiać.

Czasem, gdy, jak się wydaje, nie chcą rozmawiać,

zaznaczają swoją obecność, np. poprzez głośną muzykę,

lub niepokojącą ciszę.

Podsumowując: to, że domownicy mają tendencję do

przeszkadzania nam w pracy, to właściwie dobry

symptom, bo oznacza, że jest między nami relacja. Im

więcej w domu ludzi, tym więcej relacji, a co za tym

idzie, potencjalnych rozproszeń. Dlatego też, jeśli

pracujesz z domu, w którym są dzieci, a twoja praca

wymaga skupienia, musisz nauczyć się wysoko cenić czas

ciszy i pożegnać rozpraszacze.
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Jak i gdzie znaleźć ciszę?

Nawet najbardziej cierpliwy dorosły potrzebuje w ciągu

dnia momentów ciszy. Jak zapewnić sobie chwile pełnego

skupienia w domu pełnym ludzi? Nie da się ukryć, że nie

jest to proste.

Zdjęcie autorstwa Charlotte May z Pexels

Osoby dorosłe są w stanie

umówić się na to, że nie

przeszkadzają sobie w

określonym czasie i przy

odpowiednim wysiłku

woli przestrzegać umowy.

Dla dzieci jest to

trudniejsze lub wręcz

niewykonalne. 

Dlatego rodzice przebywający z dziećmi w domu muszą

wykazać się w tym zakresie pomysłowością. Praktyka

osób, które mierzą się na co dzień z takim wyzwaniem,

wytworzyła szereg strategii. Oto niektóre z nich.
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Polega na pracy bardzo wcześnie rano. Jest to strategia

mająca swoich zagorzałych zwolenników. Polega na tym,

że wstajemy szybciej, niż reszta domowników i  w ten

sposób zyskujemy poranny czas ciszy.

Plusy: Jeśli ktoś naprawdę lubi wstawać rano i szybko po

przebudzeniu potrafi się skupić, może dzięki temu mieć

satysfakcję rozpoczęcia dnia od konstruktywnej

aktywności. Przy okazji ma szansę doświadczyć

niepowtarzalnych chwil, jak picie herbaty przy wschodzie

słońca i śpiewie ptaków.

Minusy: Wymaga przeorganizowania się i wcześniejszego

kładzenia się spać. W przeciwnym wypadku prowadzić

może szybko do negatywnych skutków zdrowotnych. Ma

sens tylko wtedy, jeśli żadne z dzieci nie ma w zwyczaju

wstawać razem z osobą planującą pracę rano, wybierając

ten czas na najlepszy do wspólnej zabawy.

Opcja skowronka
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Praktyka pokazuje, że przynajmniej w naszych kraju jest

to strategia wybierana dość często. Polega na

poszukiwaniu ciszy i skupienia po położeniu dzieci spać

(przynajmniej tych młodszych), gdy samemu ma się

jeszcze w miarę dobrą zdolność koncentracji uwagi.  

Plusy: Pozwala na uzyskanie całkiem sporej ilości cichego

czasu, o ile dzieci są w swoich sypialniach o rozsądnej

porze.

Minusy:  Ważne zadania są podejmowane pod koniec

dnia. Jeśli ktoś ma tendencje do zamartwiania się, jest

ryzyko, że cały dzień będzie chodził z myślą o nich. Jeśli

nie ustali się z góry godziny zakończenia tego czasu,

może mieć on tendencję do przeciągania się nawet do

bardzo późna. To z kolei grozi zaburzeniem naturalnego

rytmu dobowego. 

Opcja sowy
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Jeśli decydujemy się na trwałe przyjąć ten model, musimy

też pamiętać, że będzie on zawsze konkurował z

aktywnościami takimi jak wieczorny relaks, romantyczny

czas spędzony z najbliższą osobą, oraz z wyjściami

towarzyskimi, które również najczęściej mają miejsce

wieczorami.

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels

Sprawdza się przy dzieciach małych, mających w ciągu

dnia drzemki. Osoba zajmująca się dzieckiem

dostosowuje wtedy swój rytm do rytmu aktywności

niemowlęcia.

Gdy dziecko śpi...

Zdjęcie autorstwa Ryutaro Tsukata z Pexels
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Plusy: O ile drzemki są regularne, może pozwolić uzyskać

całkiem sporo czasu w ciszy w ciągu dnia. Dla większości

osób jest to czas dobrej efektywności. 

Minusy: Z oczywistych względów jest to opcja

przejściowa. 

Polega na tym, że w pokoju, w którym robimy coś w

ciszy, ustawiamy dla dziecka malutki stoliczek z jego

materiałami plastycznymi lub zabawami stolikowymi

(puzzle, tangramy, itp.). Umawiamy się, że w czasie, gdy

mama lub tata pracują, dziecko wykonuje swoje zadania,

w swoim „biurze”. Jest to rodzaj zabawy, można więc

stworzyć całą historię związaną z tym dziecięcym

zajęciem. Sprawdza się głównie przy dzieciach

przedszkolnych. 

Dziecięcie "biuro"
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Plusy: Dzieci, które przyjmują tę konwencję, zazwyczaj

dobrze się przy tym bawią. Niektóre same zaczynają

nawet przypominać rodzicom o tym, że one dziś „jeszcze

nie pracowały”. Równocześnie wykonują zadania, które są

dla nich rozwijające. 

Minusy: Opcja ta zazwyczaj pozwala uzyskać rodzicom

niezbyt długi czas w ciszy, trzeba więc mieć dobrze

zaplanowane, co chcemy wtedy zrealizować i bardzo

ściśle trzymać się planu. Podczas takiej zabawy dzieci

rzadko są zupełnie cicho, więc sposób ten nie pomoże

osobom, które rozprasza najmniejszy szmer. Zazwyczaj

po paru dniach zabawa, jak każda inna, nudzi się dziecku.

Można próbować ją wtedy modyfikować. Jeśli dziecko

mimo naszych starań nie będzie tymi pomysłami

zainteresowane, trzeba szukać innych sposobów.

Zdjęcie autorstwa Ketut Subiyanto z Pexels
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Polega na tym, że umawiamy się z domownikami na to, że

w naszym domu znajduje się przestrzeń przeznaczona do

cichej pracy. Ustalamy zasady nieco podobne do takich,

jak w wielu krajach stosowane są z powodzeniem w

czytelniach  (np. w tym pokoju nie rozpraszamy osób,

które przyszły tu uczyć się lub pracować; jeśli chcemy

porozmawiać, wychodzimy, wyciszamy telefony, itd.)

Plusy: Jeśli wszyscy przestrzegają ustalonych zasad,

warunki do skupienia się można mieć naprawdę  całkiem

dobre, zwłaszcza gdy dzieci są już w wieku,

gdy mają swoją samodzielną motywację do 

czytania, nauki, czy innej tego typu 

aktywności. 

Minusy: Możliwe do zastosowanie właściwie tylko przy

starszych dzieciach. Jeśli nie chcemy skłaniać wszystkich

obecnych w domu osób do nauki lub czytania w tym

samym czasie, sposób ten wymaga posiadania

pomieszczenia, które można przeznaczyć tylko do tego

celu. 

Rodzinny cichy pokój

Zdjęcie autorstwa Julia M Cameron z Pexels
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Sposób ten polega na wykorzystaniu na skupienie czasu,

gdy dzieci zajęte są słuchaniem audiobooka lub cichą

zabawą.

Minusy: To, na ile możemy ten sposób zastosować w

swoim domu zależy mocno od wieku i temperamentu

dzieci. Jesteśmy też wtedy zdani na przypadkowość tzw.

„gorszych dni”, kiedy nawet najbardziej spokojne dzieci

po prostu nie mają ochoty na słuchanie żadnych książek i

nie potrafią bawić się bez ciągłych sprzeczek.

Gdy są w miarę zajęci

Zdjęcie autorstwa Ketut Subiyanto z Pexels

Plusy: Jest to sposób bardzo prosty i natu-

ralny. Jedyne, co muszą zrobić osoby

dorosłe, to zapewnić bezpieczeństwo w

czasie zabawy, a więc usunąć z przestrzeni

wszystkie groźne przedmioty oraz zadbać

o to, aby dzieci przebywały w miejscu,

gdzie ktoś może spoglądać na nie choćby

kątem oka.  
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Aby skorzystać z takiej możliwości, rodzice muszą ustalić

wspólny plan. Umawiają się, kto kiedy będzie miał swój

czas skupienia się. Druga osoba organizuje wtedy czas

dzieciom w domu lub poza nim. 

Plusy: Długość trwania tego czasu jest przewidywalna.

Dzieci są pod opieką i możemy spokojnie skoncentrować

się na pracy. 

Podział czasu między rodzicami

Zdjęcie autorstwa Tatiana Syrikova z Pexels

Minusy: Odwoływanie się do tego

sposobu zdecydowanie skraca

czas, jaki małżonkowie spędzają

razem ze sobą oraz z całą

rodziną. 
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Plusy: Osoba dorosła zajmuje się dziećmi. O ile naprawdę

tej osobie ufamy, możemy czuć się spokojnie. Czas

spędzony przez dzieci z bliskimi może pomóc zacieśnić

rodzinne więzi.  

Minusy: Wiele zależy tu od relacji, jakie panują w danej

rodzinie. Bywa, że trudno jest postawić granice

najbliższym i powiedzieć, że na jakieś zachowania wobec

naszych dzieci się nie zgadzamy.

Wtedy koszty psychiczne i 

wychowawcze mogą być 

niewspółmierne wobec 

finansowej oszczędności. 

Istnieje też ryzyko, że osobie bliskiej ze względu na

osobisty stosunek do dzieci trudniej będzie przyznać, że

nie daje już rady z dziećmi. Wbrew pozorom trzeba więc

dobrze rozważyć zakres takiej pomocy i sposób, w jaki

miałaby ona funkcjonować. 

Poproszenie o zajęcie się dziećmi 
zaufanych osób z rodziny

Zdjęcie autorstwa Alex Green z Pexels
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Plusy: Mamy zapewniony stabilny czas na skupienie 

i pracę. Dzieci są bezpieczne i mają zapewnioną opiekę. 

Minusy: Opcja ta może być bardzo kosztowna, zwłaszcza

jeśli zatrudniona osoba miałaby zająć się więcej niż

jednym dzieckiem. Oczywiście należy też dobrze

przemyśleć wybór potencjalnej opiekunki. Konieczne

jest, aby umiała w swoim postępowaniu być

wystarczająco spójna z tym, czym żyje nasza rodzina i aby

nie miała problemu w przestrzeganiu zasad, zgodnie z

którymi wychowujemy dzieci. W przeciwnym wypadku

ryzykujemy przeżywanie licznych spięć.

Zatrudnienie pomocy płatnej

Zdjęcie autorstwa Helena Lopes z Pexels
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Polega na posadzeniu dzieci przed ekranem i puszczeniu

im wartościowej bajki lub programu, aby mieć moment

spokoju. Jeśli korzystamy z tego rozwiązania,

powinniśmy zawsze pamiętać o ograniczonym,

dostosowanym do wieku dzieci czasie trwania takiego

seansu filmowego. Musimy też pamiętać, że nie jest

wskazane stosowanie tej opcji regularnie.

Plusy: Jeśli dobrze dobierzemy repertuar i będziemy

trzymać się rygoru czasowego, dzieci będą raczej

zadowolone i być może dowiedzą się czegoś

wartościowego.  

Minusy: Brak odpowiedniego doboru treści i przestrzega-

nia rygoru czasowego niesie ze sobą ryzyko wielu

problemów.

Opcja ratunkowa
Photo by Pixaby. Z: Pexels.
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Zadanie łączenia wykonywania różnych, codziennych

zadań z opieką nad dziećmi zazwyczaj upraszcza się, gdy

dzieci są starsze. Jednak dopóki są małe, trzeba pogodzić

się z tym, że nie zawsze będziemy w stanie przewidzieć,

jak przebiegnie dzień. Dlatego też przydatne będzie

podejście zadaniowe i cieszenie się z postępów. Ważne

jest również otwarte rozmawianie z małżonkiem o

pojawiających się trudnościach. Jest wtedy większa szansa

znalezienia optymalnych rozwiązań. Do tego potrzebne

jest jednak otwarte myślenie, któremu nie służy

negatywne skupianie się głównie na tym, co nam nie

wychodzi.

Skup się na pozytywach

Zdjęcie autorstwa Miesha Maiden z Pexels
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Rosa Pich, mama osiemnaściorga dzieci, w rozdziale

książki „Rosa, jak ty to robisz” zatytułowanym „Mama

wielozadaniowa, mama wieloetatowa” opisuje jeden z

upalnych, letnich dni, gdy przebywając z dziećmi w

domu, dostała niespodziewaną prośbę z pracy.

Potrzebowano od niej przekazania pewnych danych,

miała więc tylko wysłać szybkiego maila. Akurat jednak,

gdy się do tego zabierała, na chwilę wpadła jej siostra. Po

chwili któreś z dzieci poprosiło o obcięcie włosów.

Pociągnęło to za sobą falę wydarzeń, które skończyły się

zbiorowym obcinaniem włosów i paznokci wszystkim

obecnym w domu dzieciom. W międzyczasie ktoś

zadzwonił na Skype, ktoś miał ważne pytania, a ktoś inny

potrzebował pocieszenia. W rezultacie wykonanie

drobnego zadania wysłania emaila opóźniło się o dobrych

parę godzin.

Zdjęcie autorstwa Gustavo Fring z Pexels
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Każdy rodzic, który musiał opiekować się dziećmi,

wypełniając jednocześnie dodatkowe obowiązki, wie, że

dni takie, jak opisany przez Rosę, zdarzają się co jakiś

czas. Może tak być nie tylko w dużych rodzinach.

Również młoda mama jednego dziecka może czasem

doświadczyć kumulacji tylu nieprzewidzianych

okoliczności, że wieczorem pozostaje jej tylko westchnąć

na myśl o wszystkich planach, jakie miała rano. 

Wracając jeszcze raz do problemu pracy zdalnej, ze

względu na wszystkie wymienione wyżej powody trzeba

przyznać, że nie jest to z pewnością rozwiązanie dla

każdego. Z drugiej strony wiele osób mając taką

możliwość, jednak z niej korzysta, bo ma ona wiele zalet.   

Zdjęcie autorstwa Andrea Piacquadio z Pexels
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Należą do nich okazje do budowania więzi z

domownikami, możliwość poświęcania przerw w pracy na

rozmowy z dziećmi, jedzenie wspólnych posiłków, czy

codzienna świadomość, że zaraz po pracy będzie można

wyjść wspólnie na dwór.

Każdy, kto podjął taką decyzję, zrobił to z jakiegoś

powodu i mógłby dopisać do tej listy swoje osobiste

motywacje. Kiedy nadchodzi zniechęcenie, warto sobie o

nich przypomnieć. Jeśli natomiast sytuacja taka nie jest

wcale naszą wymarzoną i zmusiły nas do niej zewnętrzne

okoliczności, możemy również pomyśleć o wymienionych

zaletach i cieszyć się z nich. Rosa podsumowuje swoją

opowieść tak: „To normalne, zdarzają się nam sytuacje

skrajne, powodujące stres. Ważne, żeby podchodzić do

nich z pogodą ducha i cierpliwością”. Nie jest to zadanie

łatwe, ale może warto spróbować..?
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W okresie, gdy cała rodzina jest domu, można mieć

wrażenie, że dbanie o porządek przybiera postać

codziennej, męczącej walki. Jeden z krążących po

Internecie memów próbujących wyrazić bezradność

rodziców w tym zakresie przedstawia uśmiechniętą

„panią domu”, która ogłasza z dumą: „Znalazłam genialny

sposób na idealne uporządkowanie wszystkich rzeczy w

domu raz na zawsze: Wyrzucić stąd męża i dzieci!” To

oczywiście żart. Równocześnie ukazuje w skrócie cztery

bardzo popularne błędne przekonania odnośnie

utrzymywania porządku.

Zdrowa troska o porządek
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1.   Dobry porządek to idealny porządek.

2.   Sprzątanie domu polega na skrupulatnym

poukładaniu wszystkich rzeczy, które w nim

mamy.

3.   Specjalistą od sprzątania jest jedna osoba

(sami możemy sobie odpowiedzieć, czy w

naszej rodzinie jest to mama, czy tata)

4.   Dobry porządek powinno się robić się raz

na zawsze 

4 popularne błędne przekonania odnośnie porządku:
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4 konstruktywne przekonania:

1. Chodzi o funkcjonalność i ład.

2. Często pierwszym krokiem do większego

porządku w domu jest pozbycie się

nadmiaru rzeczy.

3. W utrzymywanie porządku angażujemy

się wszyscy;  

4. Utrzymywanie porządku to codzienne

zadanie;

W zamian możemy przedstawić 4 konstruktywne

przekonania na ten sam temat. 
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Spotyka się niekiedy rodziców otwarcie przyznających, że

ich dzieci w prace domowe nie angażują się wcale. Czym

tę sytuację tłumaczą? Wymieńmy kilka najczęściej

wspominanych przyczyn

Dlaczego warto angażować wszystkich

„Jeszcze zdąży się namęczyć.”; „On musi się uczyć.

Będzie się dobrze uczył, będzie mieć ludzi od

sprzątania.”; „Ona ma tyle zajęć, że na takie rzeczy nie

ma czasu”; „Sama zrobię to szybciej i lepiej”; „Jak

dorośnie, będą już roboty, które to wszystko zrobią”;

„To niemożliwe. Dzieci wcale dziś nie słuchają

rodziców, a prosić ich o jakąś pomoc?!” „Praca w

domu? Po szkole jest zmęczony. Nie można tak

wykorzystywać dzieci!

Wypowiedzi te streszczają argumenty przeciwko

angażowaniu dzieci w prace domowe. Wymieńmy więc

teraz najważniejsze argumenty „za”.
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• Uczą się troski o dom jako wspólne miejsce

• Uczą się wyrażania miłości do innych w praktycznych,  

 małych rzeczach.

• Mogą poznać życie takim, jakie ono jest i doświadczyć, 

 że nawet drobne prace nie wykonują się same.  

• Uczą się, że planując swoją aktywność, trzeba   

 uwzględnić również prace domowe. 

• Uczą się, aby o rzeczach codziennego użytku myśleć

także praktycznie, nie tylko przez pryzmat estetyki

• Uczą się doceniać pracę innych, rozwijają wiele 

 pozytywnych cech. 

• Mają okazję, aby się poruszać. 

• Rozwijają się intelektualnie i twórczo. Chociaż może 

 czasem o tym się zapomina, przy prostych, domowych 

 czynnościach wiele można dowiedzieć się o świecie, 

 choćby z dziedziny fizyki, chemii, czy 

 materiałoznawstwa. 

 Można też ćwiczyć m.in.: sprawność manualną, pamięć,   

 planowanie, rozwiązywanie  problemów, koordynację 

 ruchów (kto pamięta film „Karate kid”? 😉) 
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Zaangażowanie całej rodziny w prace domowe

przypomina, że mieszkają tu osoby, które są sobie bliskie

i troszczą się o siebie nawzajem. Troskę tę wyrażają na

różne sposoby, w tym poprzez proste, codzienne prace na

rzecz całej rodziny. Włączanie dzieci w czynności

domowe czyni je bardziej samodzielnymi i niezależnymi.

Pozwala od podstaw nauczyć się czynności potrzebnych

na co dzień i wbrew pozorom jest elementem, a nie

przeszkodą wszechstronnego rozwoju. 

Uczy też wszystkich prawdziwego spojrzenia na dom jako

na pełne radości i wzajemnej troski miejsce wspólnego

życia i wzrastania.

Zdjęcie autorstwa Alex Green z Pexels
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Praktyczne sposoby podziału pracy

W jaki sposób podzielić się zadaniami? Strategii jest

wiele. Są rodziny, które chwalą sobie ustalanie dyżurów.

Przygotowują rozpiskę, ustalają, jakie czynności należą

do którego zadania i starają się tego trzymać. Plan wisi

zazwyczaj w widocznym miejscu, na przykład na lodówce,

żeby każdy mógł sprawdzić, co powinien zrobić. Jeśli

zwyczaj taki jest w rodzinie utrwalony, dzieci zazwyczaj

w pewnym momencie zaczynają same nawzajem pilnować

ustalonego porządku. 

Są też rodziny, w których podział ten dokonuje się

bardziej spontanicznie i kierowany jest preferencjami

poszczególnych osób. Wiadomo na przykład, że są w

ciągu dnia i tygodnia momenty, gdy wszyscy sprzątają.

Rozpoczyna je swoista bardziej lub mniej sformalizowana

„narada bojowa”, w trakcie której każdy deklaruje, za co

będzie tym razem odpowiedzialny, po czym wszyscy

zabierają się do pracy.

Inny sposobem stosowanym przez niektóre rodziny jest

wypisanie na tablicy korkowej wszystkich ważnych zadań

na rzecz rodziny, które w tygodniu są do wykonania.

Każdy z domowników ma swój kolor pinezek, które

przypina przy określonym zadaniu. Założenie jest takie,

że dzielonych zadań jest tyle, ilu domowników 
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i że każdy codziennie wykonuje jedno z nich. System ten

wymaga również pewnego grupowego ustalania podziału

zadań, a przynajmniej weryfikowania raz na jakiś czas,

czy ktoś zaistniałym podziałem nie czuje się

poszkodowany.

Jak często zmieniać zadania? 

W rodzinach, które ustalają dyżury,

najczęściej spotyka się system

cotygodniowy lub comiesięczny. 

Warto też pamiętać, że wiele rodzin stosuje inny

podział zadań w trakcie roku szkolnego, a inny w

trakcie dłuższych przerw od zajęć.

Zdarza się i tak, że pewne małe zadania rozdzielane są

na cały rok, ponieważ możliwość ich wykonania jest

mocno związana z wiekiem dzieci. Zasadniczo trzeba

szukać opcji, która działa. Jeśli na przykład do

koniecznych obowiązków domowych należy

wyprowadzanie psa, który zachowuje się przyzwoicie

tylko przy dwóch osobach z rodziny, ciągła zamiana

tego obowiązku nie ma sensu. Z drugiej strony jeśli

chcemy, aby podczas wakacji w przygotowanie posiłków

angażowali się wszyscy, a mamy nastoletnie dzieci,

możemy pokusić się nawet o codzienną zmianę

„kucharza”, lub podzielić na gotujące drużyny.  
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Jakie zadania będą właściwe 
dla dzieci w jakim wieku 
i co one z tego wyniosą? 

Jeśli chodzi o zdolność wykonania zadań, dzieci są tu

bardzo zróżnicowane. Każdej umiejętności trzeba się

nauczyć, jeśli więc dziecko nigdy nie trzymało w ręku

odkurzacza, to nie będzie w stanie odkurzyć dobrze,

nawet jeśli ma lat 17. Dlatego to, co będzie umieć, zależy

od jego wieku, talentów, ale również wcześniejszych

doświadczeń. Jeśli często zapraszamy dzieci do pomocy

przy różnych pracach, wiemy zazwyczaj, kto do czego ma

większe lub mniejsze zdolności. Chociaż trzeba przyznać,

że bywają też indywidualiści, którzy pokazują cały swój

kunszt dopiero w momencie, gdy powierzy się im do

wykonania całe zadanie od początku do końca. Ważne,

aby nie zniechęcać ani dziecka, ani siebie i pamiętać, że

czynności domowych, jak wszystkiego, trzeba się

nauczyć. 
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Jeśli chodzi o dzieci najmłodsze, do 1 roku życia, to

uczestniczą one w życiu domu przyglądając się, słuchając

i będąc obok. Czasem mogą dla zabawy wykonać jakąś

małą czynność, jak na przykład przetrzeć ściereczką

półkę, ale oczywiście nie jest to świadome wykonywanie

żadnego zadania. 

Natomiast włączanie ich w naszą aktywność może być,

jak wszystko w tym wieku, okazją do pogłębiania relacji.

Doświadczając różnych bodźców, poznają też świat. Jeśli

pozwalamy im dotknąć i powąchać różne rzeczy,

rozwijają percepcję (na przykład przy pracach

kuchennych: „Dotknij, jaki chropowaty jest seler.

Powąchaj, jaki ma wyrazisty zapach. Ale smak! Trochę

gorzki, prawda?”). Mogą też rozwijać słownictwo, jeśli

opowiadamy im o tym co nas otacza .

Praktyczne sposoby podziału pracy

Zdjęcie autorstwa nappy z Pexels53



Dla dzieci w wieku 1-2 lat uczestnictwo w domowych

zajęciach to ogromna ilość potencjalnych doświadczeń.

Możemy prosić je o pomoc przy różnych małych

rzeczach, co samo w sobie jest naturalną okazją do nauki.

Jeśli więc dziecko bawiło się klockami, sprzątanie po tej

zabawie może być samo w sobie podobnie interesujące,

jak pierwotna zabawa. Klocki można sprzątać na wyścigi,

a zabawki układać na półki przy odpowiedniej piosence.

Niektóre dzieci w tym wieku chętnie przynoszą bądź

wyrzucają do kosza pieluszkę. Zazwyczaj uwielbiają też

wyciągać i wkładać pranie do pralki, czy też asystować

przy rozpakowywaniu zakupów. Jeśli jesteśmy

szczęśliwymi posiadaczami ogródka, chętnie pobawią się

w podlewanie kwiatków, lub pokopią w ziemi, jeśli

zaopatrzy się je w małą łopatkę. 

W tym okresie swojego rozwoju

często dowiadują się też,

że nie we wszystkim mogą brać 

udział i nie wszystko wolno im

robić, co jest też bardzo 

ważnym punktem w rozwoju. Przy takich zadaniach

rozwijają pamięć, słownictwo, motorykę oraz myślenie

przyczynowo – skutkowe. Ćwiczą też konkretne, małe

czynności potrzebne przy wykonywaniu bardziej

złożonych (np. chowanie klocków do pudełka). 
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Młodsze dzieci przedszkolne, czyli w wieku 2 do 3 lat

mają zazwyczaj naturalną potrzebę porządku. Lubią

brać udział w małych akcjach porządkowych, jeśli

trwają one krótko, jasne są kryteria sukcesu i można

zaraz z dumą obserwować wspaniały efekt wspólnych

działań. Wiele dzieci w tym wieku lubi: odkładać

zabawki do pudełka, porządkować książki na

półkach, przy praniu podawać rzeczy, składać

ściereczki, pomagać w nakrywaniu do stołu, ścierać

kurze na niskich półeczkach, podlewać kwiatki,

ozdabiać ciasteczka, czy robić proste kanapki z

przygotowanych wcześniej elementów.  

Zgoda na wykonywanie przez dzieci

tych różnych czynności wymaga od

nas dodatkowego wysiłku, ponieważ

wszystkie te działania trzeba

koordynować. Dzieci często potrzebują

też przy nich pomocy. Jednak, jeśli 

im pozwolimy, może im to dać duże poczucie

satysfakcji. Cieszą się też z uczenia się nowych rzeczy

i mogą czuć się dumne z wykonania samodzielnie

czynności ważnych, bo potrzebnych także innym.

Przy okazji ćwiczą też wiele czynności manualnych i

intelektualnych kluczowych dla rozwoju w tym

wieku.
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Starsze przedszkolaki, czyli dzieci w wieku 4 – 6 lat,

wszystko potrafią zamienić w zabawę. Jeśli podejdziemy

do sprawy pozytywnie, zazwyczaj bardzo chętnie włączą

się w różnorakie zadania w domu. Mogą wycierać i myć

różne rzeczy, odkładać zabawki na miejsce, czy ścielić

łóżko. Świetną zabawą są w tym wieku zajęcia kuchenne,

czyli układanie sztućców, asystowanie w robieniu

naleśników, ozdabianie deserów czy ciast. Można też

wdrażać dzieci do prostych nawyków porządkowych

takich jak sprzątanie po sobie ze stołu. 

Dzieci w tym wieku bardzo lubią się uczyć i cieszą się ze

wszystkich okazji ku temu. Wiele już potrafią i często

lubią prezentować swoje kompetencje. Chętnie

zamieniają prace domowe w zabawę. Ćwiczą fantazję,

która wbrew pozorom jest potrzebna nie tylko przyszłym

artystom. Mogą też ćwiczyć koordynację wzrokowo –

ruchową i motorykę ręki, które za chwilę potrzebne im

będą do nauki pisania. 
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Dzieci szkolne w wieku 7- 9 lat zaczynają mieć dużo

samodzielnych obowiązków szkolnych, nie powinny

jednak z tego powodu być wyłączane ze wspólnego

dbania o dom. Utrzymywanie porządku w pokoju dla

niektórych jest w tym wieku wyzwaniem. Przydać może

się wtedy wsparcie ze strony rodziców. Powinno ono

polegać przede wszystkim na poszukaniu rozwiązań,

które sprawią, że będzie to zadanie możliwie jak

najprostsze. 

Zazwyczaj lubią prace konkretne, gdzie jasne jest

kryterium dobrego wykonania, np. sprzątnięcie,

odkurzenie pokoi, zamiecenie schodów, czy poskładanie

wypranych ręczników. Hitem jest w tym wieku

najczęściej uczestnictwo w zadaniach kuchennych, jak

na przykład krojenie warzyw i owoców na sałatkę,

ozdabianie ciast, pomoc w planowaniu posiłku, czy też

wystroju jadalni przed jakimś bardziej uroczystym

spotkaniem. Zazwyczaj chętnie czytają młodszemu

rodzeństwu, co zarazem jest świetnym ćwiczeniem tej

ważnej umiejętności.
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Dzieci w tym wieku lubią czuć się potrzebne i

kompetentne. Mają też silne poczucie sprawiedliwości,

jeśli więc stosujemy w domu system dyżurowy, jest duża

szansa, że to właśnie one zwrócą nam uwagę na wszelkie

nierówności, jakie tu dostrzegą. Dzięki włączeniu w

obowiązki domowe mogą w bezpieczny sposób, w

życzliwym otoczeniu uczyć się organizować wykonywanie

bardziej złożonych czynności i samodzielnie pilnować

swoich obowiązków. Niektóre dzieci będą w stanie

regularnie wykonywać pewne rzeczy ( np. według listy),

ale inne będą wymagały w tym wciąż dużego wsparcia

dorosłych. Dzięki takim ćwiczeniom dzieci uczą się

przestrzegać instrukcji i wykonywać czynność od

początku do końca, a przy okazji rozwijają koncentrację

uwagi, pamięć i koordynację wzrokowo – ruchową.

Zdjęcie autorstwa Gustavo Fring z Pexels
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Dzieci w wieku 10 – 13 lat o ile były wcześniej wdrażane

w różne zadania domowe, potrafią już naprawdę bardzo

dużo. Umieją sprzątnąć samodzielnie całe pomieszczenie

(łazienkę, kuchnię, przedpokój) i zazwyczaj chętnie

wykonają takie zadanie. W niektórych rodzinach

sprawdzają się listy konkretnych czynności, które

składają się na takie zadania. 

W tym wieku najbardziej rozwojowym elementem

angażowania się w zadania domowe jest ćwiczenie

samodzielnego pilnowania powierzonych spraw. Mogą

wśród życzliwych ludzi mierzyć się również z sytuacją, w

której tych spraw nie dopilnowali. Jeśli takie sytuacje

zdarzają się często, można wspólnie zastanowić się, jak

temu zaradzić – w zależności od różnic indywidualnych

różne rozwiązania mogą być pomocne. 

Jeśli coś dobrze potrafią, chętnie szukają twórczych

sposobów na wykonywanie określonych czynności.

Zazwyczaj mają już swoje wyraźne preferencje odnośnie

obowiązków (jedne lubią bardziej, 

inne mniej, innych w ogóle). 

Uczą się także tego, że czasem trzeba

robić również takie rzeczy, które nie

 są najbardziej pasjonujące. 

Zdjęcie autorstwa Zen Chung z Pexels
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Starsze nastolatki mogą już bardzo wiele. Warto, aby

angażowały się w pracę w domu i dzięki temu czuły, że są

częścią rodzinnej wspólnoty. Co mogą robić? Właściwie

wszystko, na co się z nimi umówimy. Jeśli w naszej

rodzinie od dawna kształtujemy kulturę

współodpowiedzialności za dom, traktują to jako coś

naturalnego. Co oczywiście nie oznacza, że zawsze mają

ochotę na  wysiłek. Podobnie, jak dorośli. Może być to

dobrą okazją, żeby podzielić się z nimi naszym

doświadczeniem na temat tego, jak radzić sobie z

niechęcią do podjęcia pewnych działań. 

Obok zwykłych prac, którymi dzielimy się w rodzinie,

starsze dzieci można czasem zaprosić do towarzyszenia

nam w opłacaniu rachunków, planowaniu większych

zakupów przez Internet, czy załatwianiu spraw w

urzędzie. Mogą w swoich obowiązkach coraz bardziej

dostrzegać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i  za

innych. 

Zd
ję

ci
e 

au
to

rs
tw

a 
Am

in
a 

Fi
lk

in
s 

z 
Pe

xe
ls

60



W coraz większym stopniu mogą sami zauważać pewne

rzeczy do zrobienia, a także sposoby rozwiązywania

problemów. Angażując się w prace domowe mogą

ćwiczyć pracę zespołową, uczyć się kompromisu i

organizacji pracy. Mają szansę doświadczyć tego, jak

istotne jest godzenie planów swoich z planami innych

osób. Wspólna praca może być także świetną okazją do

wymiany poglądów z nastoletnimi dziećmi i do rozmowy

również na temat tego, co lubią robić i co chcieliby robić

w przyszłości.  
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Większy ład na co dzień, czyli o
prostych nawykach porządkowych

Czas, gdy dzieci są w domu, jest dobrym momentem na

ćwiczenie stałych sposobów postępowania, czyli nawyków.

Mogą one pomóc w utrzymywaniu ładu na naszej

wspólnej przestrzeni. Jeśli każda z osób mieszkających pod

jednym dachem wyrobi w sobie dobre porządkowe

nawyki, skorzystają wszyscy. Poniżej przykłady takich

nawyków dla pojedynczych osób i dla całej rodziny.  

„Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć. Nawyk tym co
pozwala wytrwać”.  

J i m  R y u n
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Przykładowe nawyki dla jednej osoby

• Poranna rutyna (np. ścielenie łóżka, ubieranie się,

odkładanie pidżamy na łóżko)

• Wieczorna rutyna (np. kąpiel, mycie zębów,

łazienka czysta po użyciu)

• Odkładanie rzeczy na miejsce (to proste, o ile

rzeczy MAJĄ swoje miejsce)

• Odkładanie szczoteczki do kubeczka po myciu

zębów

• Wieszanie kurtki na haczyk 

• Ustawianie butów na miejscu

• Pozostawianie swojego biurka posprzątanego po

zakończeniu pracy

• Pozbieranie zabawek po zakończeniu zabawy

• Posprzątanie materiałów plastycznych po

aktywnościach twórczych
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Przykładowe nawyki dla całej rodziny

• Pozostawianie kuchni uporządkowanej po

posiłkach

• Kwadrans sprzątania – wszyscy w tym

samym czasie przez kwadrans zajmują się

porządkowaniem domu.

• Akcja porządkowa – raz w tygodniu (np. w

piątek wieczorem lub w sobotę) wszyscy

pracują w tym zakresie. Jest podział zadań

między domowników, każdy stara się

wykonać jak najlepiej swoją część, a jak

skończy, pomóc innym.  
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Jak wprowadzać nawyki? Najprostszym sposobem jest

praktykowanie przez rodziców tych nawyków, które uważają

za przydatne i chcieliby przekazać swoim dzieciom. Wiele z

nich dzieci przejmują wtedy zupełnie naturalnie, choćby z

tego względu, że dostosowany jest do nich cały dom. Jeśli na

przykład rodzice mają zwyczaj zawsze odwieszać kurtkę przy

drzwiach, oczywiste jest dla nich, że w ich domu przy

drzwiach musi znaleźć się wieszak, na którym jest wolne

miejsce. Szybko też zauważą, że podobne wieszaczki, tyle że

na niższym poziomie, przydadzą się dzieciom. Dzieci, widząc,

co robią rodzice, naśladują ich i jest szansa, że nawyk

wykształci się bez wielkiego wysiłku. 

Trudniej jest z nawykami takimi, jak poranna i wieczorna

rutyna, ponieważ składają się na nie liczne czynności, których

po kolei dzieci muszą się nauczyć. Niektórzy stosują tu

metodę małych kroczków. Zaczynają razem z dziećmi

wykonywać poszczególne czynności, zachęcając do

samodzielnego wykonywania tej części, którą dziecko potrafi

już zrobić samo. Jeśli jednak nam się to nie udało i nasz duży

przedszkolak lub dziecko szkolne nie potrafi poradzić sobie z

rutynowymi czynnościami poranka lub wieczora, można

wspomóc się na przykład rysunkowym planem. Żeby był dla

dziecka pomocny, musi być prosty, czytelny i mieć niewiele

elementów.
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„Kwadrans sprzątania” można umieścić w planie dnia. Może

być o stałej porze, powiązany z jakimś innym punktem (np.

po obiedzie sprzątamy, a później idziemy na spacer). Jeśli nie

sprawdzają nam się tak sztywne plany, może być to po prostu

codzienne hasło, które proponujemy rodzinie w momencie

danego dnia, który uznamy za stosowny. 

Innym sposobem na wprowadzanie takich nawyków jest np.

„zadanie tygodnia”. Każdy z domowników wybiera sobie jakiś

pozytywny punkt, który ćwiczy. Ktoś pilnuje, aby odkładać

swoje buty na miejsce, ktoś inny, aby brudne ubrania wkładać

zawsze do kosza na pranie. Dobrze, aby takie zadanie mieli

też rodzice i aby wiedziały o tym dzieci. Mają wtedy poczucie,

że to zabawa, ale zarazem coś poważnego. Coś, co mogą robić

również dorośli. 

Podobnym sposobem jest rodzinne „wyzwanie”. Cała rodzina

przez 21 dni pilnuje, aby po przyjściu z dworu odwieszać

swoje kurtki na wieszaki, a buty ustawiać na miejscu. Jeśli

ktoś lubi, może urozmaicić taką zabawę, dodając jakąś formę

plastyczną. Może być to na przykład rysunkowa mapa do

skarbu, gdzie rysujemy zarysy śladów stóp. Jeden ślad to jeden

dzień. Codziennie kolorujemy jeden ślad. Pod koniec

dochodzimy do ostatniego, znajdującego się przy napisie

„niespodzianka”. Na ten dzień możemy mieć jakąś nagrodę-

niespodziankę dla całej naszej rodziny. Wyjście na lody,

wieczór filmowy, piknik w ciekawym miejscu – w zależności

od naszych preferencji. 
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Pozytywne upraszczanie

„ (…) Jestem głęboko przekonana, że w ramach walki z
bałaganem nie powinniśmy odzierać mieszkania z
charakteru. (…) Bądźmy jednak szczerzy. Jeśli zbierasz rzeczy
dla samego kolekcjonowania, powinna ci się zapalić
czerwona lampka.”

Jednym z kroków, które pomaga w łatwiejszym utrzymaniu

względnego porządku jest popularny ostatnio „decluttering”

po polsku nazywany najczęściej „odgracaniem”. Polega on na

pozbyciu się nadmiaru rzeczy po to, aby lepiej móc zadbać o

te, których rzeczywiście potrzebujemy. Taki przegląd

naszego stanu posiadania poleca się robić raz na jakiś czas,

zwłaszcza, jeśli nasza rodzina ma tendencje do gromadzenia

przedmiotów. Rodzinna akcja pozbywania się nadmiaru

rzeczy może być nawet dobrym rozpoczęciem dłuższego

czasu wspólnego przebywania razem. 

Zbyt wiele przedmiotów w nawet najpiękniejszym domu

sprawia, że nie czujemy się tam dobrze. Poniższy rozdział

zawiera praktyczne wskazówki dotyczące upraszczania

naszego stanu posiadania. Inspirowany jest przemyśleniami,

jakie na ten temat zawarły w swoich książkach: Jennifer Scott

oraz Dany K. White.  

J e n n i f e r  S c o t t
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Pierwszą kategorią rzeczy, których nadmiar może mocno

zaburzyć rodzinną harmonię, są, wbrew pozorom, zabawki i

wszelkie dziecięce sprzęty. Chociaż wydaje się, że każda z

nich to dodatkowa chwila zagospodarowanej dziecięcej

uwagi, przełożenie to nie jest tak proste. Jeśli zabawek jest

zbyt wiele, dzieciom trudniej jest się na nich skupić. Trudniej

im przez to dłużej zaangażować się w zabawę. 

Nie docierają przez to do momentu, w którym zaczynają

podchodzić do zabawek twórczo i oryginalnie. A właśnie to

jest dla nich najciekawsze i najbardziej rozwijające. Poza tym

im więcej zabawek, książeczek, klocków, itd., tym trudniej

utrzymać je w porządku. Dlatego co jakiś czas warto je

przeglądać i dokonywać selekcji.

Zostawiamy zabawki ulubione, dobre, estetyczne, kompletne

i używane przez dzieci. Warto też przyjrzeć się dziecięcym

„kolekcjom”, które powstały wskutek chwilowej fascynacji,

np. gdy dziecko interesowało się jakąś bajką, otrzymało z

różnych okazji kilkanaście plastikowych figurek, lalek, piłek,

mieczy rycerskich. Jeśli dzieci dalej lubią się nimi bawić,

umawiamy się na zostawienie np. po jednym egzemplarzu na

każdego bawiącego się. Trzecia kategoria to przedmioty,

których po prostu mamy w nadmiarze,

 np. klocki, czy książki.

Czy potrzebujemy wszystkiego?

Zdjęcie autorstwa Markus Spiske z Pexels68



Drugą kategorią są dziecięce ubrania i buty. Dzieci szybko

rosną, dlatego jeśli nie dokonujemy regularnego przeglądu

szafy, jej zawartość zaczyna być trudna do opanowania. Nie

wszystkie ubrania, które dzieci otrzymały, podobają im się.

Zdarza się też, że w dziecięcej garderobie znajduje się sporo

rzeczy zniszczonych. Przegląd dziecięcych szaf jest więc

konieczny, aby najmłodsi byli w stanie utrzymać w nich

porządek.  

 Kolejne kategoria to rzeczy rodziców. I tu znów obowiązuje

zasada: pozbywamy się rzeczy starych, zniszczonych, w złym

rozmiarze, niepasujących już do naszego gustu i takich, na

które brakuje miejsca. Podobną zasadę proponuje się

odnośnie książek, rzeczy kuchennych, kosmetyków i

wszelkiego typu ozdobnych przedmiotów: zostawiamy te,

które nie są zepsute, ich estetyka nam odpowiada i mamy na

nie miejsce w domu.  Zakładamy, że chcemy, aby nasz dom

był funkcjonalny. Zależy nam, żebyśmy mogli rzeczywiście

korzystać z rzeczy. Aby to było możliwe, potrzebujemy

przestrzeni. 
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W uporządkowaniu tego, co zachowujemy, może pomóc nam

zasada: zostawiamy tyle, ile mamy miejsca. Książki powinny

zmieścić się na półkach. Zabawki w przeznaczonych dla nich

pudełkach i koszykach. Materiały plastyczne powinny

zmieścić się uporządkowane w przeznaczonych do tego

szufladach. Odnośnie rzeczy dziecięcych, jeśli chcemy

zachować zbyt małe rzeczy, aby przekazać je później

młodszym dzieciom, warto również narzucić tu sobie pewien

umiar: np. z każdego rozmiaru zachowuję tyle, ile zmieści się

w dużym, plastikowym pudełku. 

Segregowanie i porządkowanie

To, na co nie mamy miejsca, możemy umieszczać w dwóch

przeznaczonych do tego koszach: do wyrzucenia i do oddania.

Oddać możemy rodzinie lub znajomym, którym akurat

przydadzą się te rzeczy. Są też instytucje, które co jakiś czas

przyjmują ubrania, książki, zabawki, sprzęty. Jeśli jednak

decydujemy się na oddawanie, warto abyśmy pamiętali, żeby

były to rzeczy w stanie na tyle dobrym, że ze spokojem

moglibyśmy oddać je swoim siostrzeńcom i to pod czujnym

okiem teściowej. Oddajemy więc rzeczy w dobrym stanie,

czyste, pachnące, umyte lub wyprane, w funkcjonalnym

opakowaniu. 

Poniżej jeszcze kilka przykładowych pomysłów na utrzymanie

porządku wybranych z książek J. Scott i D. White 
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Używanie do porządkowania różnych rozmiarów koszy,

przeźroczystych pudeł, itd. 

Używanie segregatorów do porządkowania umów,

rachunków i innych dokumentów

Czytelne i estetyczne opisywanie w widocznym miejscu

opakowań, w których przechowuje się rzeczy,

segregatorów, teczek itd.

Robienie „przeglądu szafy” dwa razy w roku

Wiosną, chowanie do pudeł ubrań, które są „typowo na

zimę i jesień”, a jesienią tych, które są „typowo na wiosnę

i lato”. Oczywiście zgodnie z zasadą: tylko te, które

pasują, wciąż się nam podobają i są w dobrym stanie.

Schowanie co najmniej połowy zabawek do plastikowych

pudeł, które przechowuje się w piwnicy. Po paru

tygodniach zamiana zabawek aktualnie używanych na te,

które były przechowywane. Dzięki temu pokój dziecięcy

jest mniej zabałaganiony, a dzieci cieszą się z

niewidzianych długo zabawek niemal tak, jakby dostały

coś nowego.
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Trzymanie na wieszakach w przedpokoju tylko po

jednym nakryciu wierzchnim dla każdego z członków

rodziny (pozostałe przechowujemy w piwnicy, garderobie

lub szafie)

Rozpoczynanie dnia od ścielenia łóżka

Nakrywanie do śniadania poprzedniego dnia wieczorem

Poświęcenie 15 minut wieczorem na porządkowy „obchód

całego domu” 

Wstawianie zmywarki wieczorem i opróżnianie jej rano,

przed śniadaniem

Przy wielkim sprzątaniu, działanie realistycznymi

etapami. „Nie ma nic gorszego niż wygórowane ambicje:

wyciągasz całą zawartość szafy i pół godziny później

czujesz, że masz już na dzisiaj dosyć, ale zdążyłaś

przejrzeć jedną trzecią bałaganu” J. Scott 
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„Oczywiście dbanie o porządek byłoby znacznie łatwiejsze,
gdybyśmy mieszkali sami i mogli stosować własny system
walki z bałaganem. Ale wtedy pewnie poczulibyśmy się
samotni i życie nie byłoby takie fajne. Musimy więc znaleźć
sposób na pokojowe dzielenie przestrzeni z naszymi mężami
lub żonami, dziećmi, psami, kotami albo współlokatorami,
nie zostając przy tym pedantycznymi tyranami”.

Na zakończenie przytoczmy jeszcze jedną wypowiedź

Jennifer Scott z jej książki „Lekcje Madame Chic”:

J e n n i f e r  S c o t t

Zdjęcie autorstwa Victoria Borodinova z Pexels

Na koniec ustalmy, jakie jest

przyjmowane przez nas kryterium

sukcesu. Jeśli będzie nim

perfekcja, zamęczymy siebie i

wszystkich dookoła. Porządek w

domu to nie jest sterylność. To

funkcjonalność i harmonia, które

pozwalają nam jak najlepiej

wykorzystywać to, co mamy, ku

dobru wszystkich. 
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Wszystko, co zostało tu omówione, nie jest celem samym w

sobie. Sytuację, w której  perfekcyjna dyscyplina, porządek i

organizacja staną się priorytetem, można porównać do

ciężkiej ramy, która kosztuje więcej, niż obraz, który otacza.

Organizacja i planowanie to rama. Oby była adekwatna i

służyła temu, co w środku: relacjom, rozmowom, owocom

naszej twórczości, zdrowiu. Ma służyć ludziom, od

najmłodszych, po najstarszych. Dlatego pamiętajmy, aby

wysiłek włożony w planowanie i organizację naszego bycia w

domu nie przysłonił nam radości z przebywania razem.

Wręcz przeciwnie – niech stanie się jej częścią. 

Jeśli szukasz inspiracji do tego, co robić z całą
rodziną w dni, w które jesteście wszyscy razem,

możesz skorzystać z e-booka 
„Dom pełen radości. Wartościowy czas razem”.

Zdjęcie autorstwa Daria Shevtsova z Pexels

Komu (lub czemu) ma to służyć?
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