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Wszyscy jesteśmy czymś zajęci. Niedokończone sprawy

otaczają nas i zawsze można znaleźć coś nowego do

zrobienia. W rodzinie jest to szczególnie widoczne – im

więcej ludzi, tym więcej radości, ale i więcej spraw. Radzimy

sobie poprzez organizację, planowanie i porządkowanie, a

przede wszystkim praktykowanie wzajemnej życzliwości.

[Jeśli interesuje Cię ten temat, możesz spojrzeć również do e-

booka „Dom pełen ludzi. Planowanie i organizacja”] 

To jest NASZ czas!

Zdjęcie autorstwa pixabay z Pexels

Jednak nawet najlepsza rodzinna logistyka nie zmieni faktu,

że potrzebujemy odpoczynku. Wszystkim członkom rodziny

przydaje się czasem inna perspektywa i pewne oddalenie od

codziennych obowiązków. Odpoczynek pozwala cieszyć się

tym, co osiągnęliśmy i odzyskać energię do nowych wyzwań.

Wspólny czas wolny to jednak przede wszystkim okazja do

bycia razem i cieszenia się tym, że jesteśmy. 
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Jeszcze raz o planowaniu

Jeśli nie zaplanuje się weekendu, to zwykle kończy się

tak, że zmęczony tata ma tylko ochotę poczytać,

maluchy się biją, bo nie wytrzymują już zamknięte w

czterech ścianach, starsze dzieci są rozdrażnione, bo nie

mają warunków, aby się pouczyć… Jeszcze inni uganiają

się po całym mieszkaniu z parasolem udającym karabin

(…)”.

Co jednak robić, aby nasz wspólny czas wolny rzeczywiście

odnowił siły i relacje? Rosa Pich, mama 18 dzieci w swojej

książce „Rosa jak ty to robisz”, opowiada o swoim

doświadczeniu w tym względzie. Zauważa, że to, co pomaga

jej rodzinie, to przygotowanie planu.

Zdjęcie autorstwa Alexander Mils z Pexels
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Przyczyną tego, że nasze działania kontrolowane są przez

cudze pomysły może być brak własnego planu. Nie chodzi tu

o plan szczegółowy, ale o pewien zarys tego, jak mają

wyglądać nasze wolne od pracy rodzinne dni. Są rodziny,

którym za taki plan w zupełności wystarczy jedna

zaplanowana wspólna aktywność na dzień oraz określenie

czasu wspólnych posiłków. Są takie, w których ta logistyka

jest z różnych względów bardziej skomplikowana. Zazwyczaj

jednak rodzice zgadzają się co do tego, że wspólne, rodzinne

dni przebiegają spokojniej, kiedy plan zostanie uzgodniony.

Spontaniczność bywa ożywcza, jeśli jednak tylko ona

organizuje naszą aktywność w wolnym czasie, może on zacząć

w pewnym stopniu przypominać to, co opisała Rosa. Zdarza

się wtedy, że rodzice pod koniec weekendu czy ferii orientują

się, że są zmęczeni bardziej, niż przedtem i że właściwie cały

ten czas spędzili pod dyktando innych.
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 Czy chcemy spędzić ten czas pod dachem, czy raczej

na zewnątrz?

Czy chcemy gdzieś pojechać? 

Czy chcemy kogoś odwiedzić? 

Czy mamy jakąś okazję do świętowania? 

Czy rodzice potrzebują więcej czasu na rozmowę we

dwoje?

Czy przydałoby nam się więcej sportu, czy raczej

spokojnego posiedzenia i rozmów?

Pytania, które mogą pomóc w zaplanowaniu weekendu:

Po pierwsze chwila dla rodziców

Rodzice potrzebują czasu we dwoje. Gdy odczuwają jego

brak, wspólny czas z dziećmi trudniej jest dobrze

wykorzystać, bo chcąc nie chcąc, ostatecznie poświęcają go na

omówienie między sobą spraw, które im ciążą. Łapią się

wtedy na tym, że gdy spędzają czas całą rodziną, nie udaje im

się porozmawiać z dziećmi, choć wcześniej mieli taki zamiar.

Zdjęcie autorstwa Luis Quintero z Pexels8



Jest to zupełnie naturalne: ważne sprawy muszą zostać

omówione, a więź małżonków potrzebuje wyłącznego czasu,

aby się umacniać. Z drugiej strony czas rodzinny ma być

także czasem budowania relacji z dziećmi. Obie te sprawy

wymagają naszej uwagi, w przeciwnym wypadku będą w

konflikcie. Dlatego też podstawą dobrego wykorzystania

czasu rodzinnego jest troska o momenty, gdy rodzice są tylko

ze sobą. Niektórzy polecają nawet ustalenie w tym względzie

pewnego reżimu czasowego, np. 10 minut dziennie. Choć nie

brzmi to bardzo romantycznie, są rodziny, w których na

pewnych etapach jest to rozwiązanie warte rozważenia.

Zwłaszcza, jeśli ze względów zawodowych, zdrowotnych lub

jeszcze innych rodzice są szczególnie obciążeni stresem

i pracą. 

Zdjęcie autorstwa Juan Pablo Serrano Arenas z Pexels

Generalnie jednak chodzi nie tyle o ścisły reżim czasowy, ile o

regularność. Odwołując się do wiedzy psychologicznej, ważne

są tu dwie sprawy. Pierwsza to rozmawianie, o tym, co się

dzieje, na bieżąco, aby problemy były rozwiązywane i nie

urastały do ogromnych rozmiarów. 
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Druga to praktyczna troska o nasze poczucie więzi i bliskości.

Żebyśmy nawzajem mieli świadomość, że nasza najbliższa

osoba wie i pamięta o tym, co dzieje się u nas. Poza tym

zgodnie z zasadami uczenia się, jeśli robimy coś często i

dobrze, czynność ta staje się dla nas coraz łatwiejsza. Z

rozmową jest podobnie. 

Popularnym rozwiązaniem, które proponuje się małżonkom,

są małżeńskie spotkania przez niektórych czule zwane

randkami. Proponuje się, aby mniej więcej raz w tygodniu

małżonkowie zostawili wszystkie swoje zajęcia i spędzili czas

tylko ze sobą tak, jak lubią. Mogą być to wyjścia dłuższe,

połączone z jakąś dodatkową aktywnością. Mogą być też

wieczorne spotkania przy herbacie, w pokoju rodziców, gdy

dzieci pójdą spać. Ważne, żeby był to czas przeznaczony tylko

dla rodziców.
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Każda para uczy się siebie nawzajem przez lata i w końcu wie,

jakie okoliczności najlepiej służą obojgu do wymiany myśli i

uczuć. Może się to zmieniać wraz z liczbą dzieci, miejscem

zamieszkania czy stanem zdrowia. Na pewno warto szukać i

zadawać sobie pytanie: co najbardziej pomaga nam być

naprawdę razem. 
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Bliskie relacje powstają w rodzinnej

codzienności. Domowy świat jest

tworzony przez nas i zarazem nas

kształtuje. 

Gdy jest bezpieczny, pozwala być w pełni

sobą. W tych zwykłych okolicznościach

najczęściej rozpoczynają się poważne

rozmowy i padają istotne pytania. To

tam spotykamy się zwyczajnie i prosto.

Wspólne posiłki, spacery, krótkie

wycieczki i drobne rozrywki. 

Ta zwyczajność staje się niepowtarzalna

ze względu na osoby, które ją tworzą.

Gdy ją docenimy, może stać się także

przestrzenią twórczości.  

Zwyczjna nadzwyczajność!
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Wspólne posiłki

Jaki moment 

dnia jest

najlepszy 

na wspólny, 

rodzinny posiłek? 

Dla niektórych rodzin będzie to 

wieczór i kolacja, innym bardziej pasują obiady, jeszcze

innym wczesne śniadania. Zawalczenie o tę możliwość jest

bardzo ożywcze, bo stanowi czytelny, praktyczny znak tego,

że jesteśmy dla siebie ważni. Przy stole łatwo zauważyć, że

ktoś jest szczególnie zmęczony, łapie go jakaś choroba lub jest

smutny. Żeby tak było, potrzebujemy skupić się na tych,

którzy są najbliżej, dlatego też przy posiłkach lepiej nie

oglądać telewizji i nie odbierać telefonów. Oczywiście poza

wyjątkowymi sytuacjami. 
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Do codziennych posiłków w dni wolne od pracy można

podejść twórczo. Rosa Pich mówi o tym tak: „Nasze posiłki są

proste, ale ładnie podane i przygotowane z wielką miłością.

Lubię, kiedy nakryty stół ma jakiś osobisty akcent”.

Dodatkowe elementy mogą być świetną okazją do twórczej

ekspresji i zabawy – kwiaty, kasztany, figurki origami.

Możliwości i pomysłów jest tyle, ile osób.

Wspólne posiłki wiążą się również ze świętowaniem, a w

rodzinie jest ku temu mnóstwo okazji. Są okazje większe:

urodziny, imieniny i rocznice. Jeśli jednak chcemy, możemy je

stworzyć. Może nią być koniec roku szkolnego, pierwszy ząb

młodszej siostry, czy sukces w konkursie recytatorskim.

Pamiętajmy przy tym, że słowo „sukces” również można

interpretować twórczo. Sam odświętny charakter posiłku nie

musi być związany z wystawnym jedzeniem. Ważne jest, żeby

to, co zrobimy, było sygnałem, że znamy i kochamy osobę,

która dziś świętuje i żeby sprawiło jej to radość.
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Biały obrus i kwiaty na stole we wszystkie
uroczyste dni. 
Kolacja przy świecach, z ulubioną muzyką jubilata
Osoby „muzyczne” prezentują coś krótkiego dla
tego, kto dziś ma święto
Pizza, którą wszyscy robimy razem 
Śniadanie – niespodzianka przygotowane przez
dzieci dla rodziców z okazji rocznicy ślubu
Kolacja tematyczna, np. piracka z czapkami i
łódkami z papieru;  każda czapka ma na sobie
żartobliwe imię pirata i parę słów o nim; każda
łódka wiezie jedną słodką niespodziankę
Obiad kibica, czyli poprzedzający oglądanie
meczu. Na mecz przygotowane odpowiednie
akcesoria, łącznie z szalikami
„Apple party”, czyli obiad, na którym każda
potrawa ma w sobie coś z jabłek
Z okazji urodzin po kolacji kino rodzinne –
robimy popcorn i domowe chipsy, wybieramy
jakiś pozytywny film
Nasza rodzina lubi tańczyć, więc w świąteczne dni
często po kolacji mamy małą imprezę taneczną
przy ulubionej muzyce

15
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Spacery

Podobno są 

jedną z najzdrowszych 

form sportu, o ile nie 

przechadzamy się w 

miejscu wyjątkowo 

ruchliwym i zanieczyszczonym. 

Chociaż nie kojarzą się zazwyczaj z twórczym sposobem

wykorzystania wolnego czasu, stanowią świetną okazję do

rozmowy. Są osoby, którym dużo łatwiej jest skupić się, gdy

chodzą. Co ciekawe, niektórym łatwiej też rozpocząć

opowiadanie o swoich przemyśleniach i sprawach, gdy

przechadzają się obok rozmówcy, niż gdy siedzą z nim twarzą

w twarz. 

Spacery często stają się codziennym rytuałem rodziców

małych dzieci. Jak mówi Bernadette Noll, Kiedy dzieci są

jeszcze małe, porządny staroświecki spacer to najprostsza rzecz pod

słońcem. Wystarczy usadzić maluchy w wózku i wyruszyć na ulicę,

a potem pokręcić się po okolicy lub pospacerować w pobliskim

parku, chłonąc wszystko, co tylko może zaoferować nam świat

podczas takiej przechadzki.
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Autorka zauważa realistycznie, że starsze dzieci bywają

niekiedy krytyczne wobec takiego sposobu spędzania wolnego

czasu. Jak mówi, w jej rodzinie sprawdziło się twórcze

urozmaicanie spacerów. Pomógł w tym dość niespodziewany

rekwizyt wprost z warsztatu ojca rodziny. Otóż po

zakończonym dniu pracy tata musiał zawsze posprzątać

podłogę z metalowych elementów. Używał do tego kijka

zakończonego magnesem. Pewnego dnia wpadł na pomysł,

żeby dać go dzieciom do zabawy na czas spaceru. Okazało się,

że dzieci zafascynowały się prostą zabawą polegającą na

szukaniu po drodze metalowych elementów. Po powrocie

zaczęły przeglądać znaleziska i próbować zgadnąć, czym są,

do kogo należały i skąd się tam wzięły. Zabawa spodobała się

im tak, że postanowiły ją kontynuować i na nowo polubiły

spacery.

Twórcze podejście nie musi oznaczać robienia

skomplikowanych rzeczy. Istotą jest to, aby wyjść z rutyny i

zrobić razem coś, co sprawi nam przyjemność. 



wziąć piłkę, lub paletki i w trakcie spaceru rozegrać
mecz
wziąć udział w przedstawieniu lub koncercie
plenerowym 
zagrać w klasy; nauczyć dzieci, jeśli nie znają tej gry
zaplanować zrobienie po drodze zdjęć do albumu,
który zprezentujemy cioci na zbliżające się urodziny 
zabrać ze sobą rolki i przejechać całą trasę biegnącą
laskiem aż do budki z lodami i z powrotem; 
w budce zakupić lody oraz kawę dla mamy
latem zabrać ze sobą stroje kąpielowe i ręczniki,
odwiedzić miejskie kąpielisko, pokąpać się godzinkę i
wrócić spacerem
w ciepły dzień zabrać ze sobą wodę, chusteczki i koc
piknikowy, zakupić w pizzerii przy parku najtańszą
pizzę – gigant i zjeść ją w ramach obiadu 
skorzystać z oferty placu zabaw dla dzieci, nawet jeśli
nikt z nas nie jest już małym dzieckiem

Bernadette Noll mówi:
Zerwijcie z rutyną, złamcie codzienne schematy, wnieście we
wspólnie spędzany czas odrobinę szaleństwa. Właśnie to
zapamiętają wasze dzieci. Przysięgam. Nawet jeśli zrobicie to
tylko raz. 

Oto przykłady takich urozmaiceń od znajomych rodzin:
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Są świetną okazją do 

tego, aby spędzić razem 

więcej czasu: w samochodzie,

pociągu, na miejscu i w drodze 

powrotnej. Nie muszą trwać dłużej, niż jeden dzień. W

naszej części świata znalezienie ciekawych miejsc w

odległości mniejszej niż 150 kilometrów nie jest wielkim

problemem. Od tego właśnie można zacząć poszukiwania

celu wyprawy: od spojrzenia na mapę internetową i

zakreślenia okręgu o określonym promieniu. 

Celem może być zabytkowa miejscowość, rezerwat

przyrody, jezioro, las, czy też miasteczko w okolicy, w

którym nigdy dotąd nie byliśmy. Nie musi być tam

szczególnych atrakcji turystycznych. Pamiętajmy, że

atrakcją dla dzieci, w zależności od wieku i

zainteresowań, może być sala zabaw, jezioro, małe

muzeum albo wieża widokowa.  W drodze warto odłożyć

telefony. Czas zająć mogą gry językowe i logiczne,

wspólne słuchanie audiobooka, śpiewanie piosenek lub

po prostu rozmowa.

Wycieczki

Zdjęcie autorstwa Josh Willink z Pexels
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Wiele rodzin lubi łączyć    

 swoje jednodniowe  wyprawy 

      z piknikiem. Zabierają ze sobą piknikowe 

naczynia i, w zależności od preferencji, przenośną

lodówkę lub termos z ciepłym jedzeniem. Są też rodziny

będące swoistymi koneserami lokalnej kuchni, które

łączą wyjazd z odwiedzinami w barze serwującym

„absolutnie niepowtarzalne ruskie pierogi” lub „najlepszy rosół

w województwie”. Trudno te oceny zweryfikować, barwne

opowieści kulinarne są jednak w tych rodzinach

elementem rodzinnej tradycji.

Niektórzy mają zwyczaj planowania przy okazji wizyt u

mieszkających w okolicy znajomych. Inni specjalizują się

w wyszukiwaniu lokalnych imprez od „tygodnia muzyki

dawnej”, po odpustowe jarmarki. Informacje o takich

wydarzeniach są coraz powszechniej dostępne w

Internecie. Pamiętajmy  tylko, żeby działania

organizacyjne nie przysłoniły celu, jakim jest odpoczynek

i pogłębienie rodzinnych relacji. 
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Zdjęcie autorstwa VisionPic .net z Pexels
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Posiadanie czasu na czytanie

jest współcześnie dobrym 

barometrem tempa życia.

Jeśli w ogóle nie czytamy, może 

to być ważny znak. Przyjrzyjmy się wtedy, czemu

poświęcamy czas. Nawet, jeśli jesteśmy zaangażowani w

masę dobrych i ważnych aktywności, wiele pary może iść

w przysłowiowy gwizdek, jeśli nie dajemy sobie przy tym

prawa do odpoczynku i refleksji. Może więc warto

znaleźć na czytanie przynajmniej kwadrans dziennie?

 

Jeśli od dawna nie poświęcaliśmy czasu na czytanie,

możemy mieć trudność z wyborem lektury. A gusta są tu

różne. Są osoby, które na pewnych etapach życia

odpoczynek znajdują w powolnym czytaniu poezji.

Niektórzy ze zdziwieniem odkrywają, że po wielu latach

zaczynają do nich przemawiać utwory ze szkolnego spisu

lektur, lub klasyki dziecięcej.

Czytanie książek

Zdjęcie autorstwa Josh Willink z Pexels
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 Warto popróbować różnych rzeczy i poszukać takiego

typu literatury, który najlepiej posłuży nam w obecnym

momencie życia. Jeśli chodzi o dzieci, dla nich propozycji

warto szukać na listach książek przyporządkowanych do

danego wieku, chociaż oczywiście nie ma potrzeby

sztywno trzymać się takiego podziału. W większych

rodzinach często zdarza się, że młodsi korzystają z

zainteresowań czytelniczych starszego rodzeństwa. Jeśli

kultywujemy wartościowy z wielu względów zwyczaj

wieczornego czytania dzieciom przed snem, pamiętajmy,

że czasem mamę czy tatę może z powodzeniem zastąpić

starszy brat lub siostra. Skorzystać mogą na tym obie

strony. 
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Świat gier rozwija się z roku na rok. Bez przesady można

powiedzieć, że każdy: od małych dzieci po osoby starsze,

może znaleźć w nich coś dla siebie. Producenci zazwyczaj

informują, dla jakiego odbiorcy i dla ilu graczy

przeznaczona jest dana gra. Niektóre doczekały się także

swoich recenzji, jeśli więc zastanawiamy się nad zakupem

gry kosztownej, dobrze jest po taką recenzję sięgnąć.

Zdjęcie: Pixabay z Pexels.

Planszówki i reszta
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Przy wyborze gry istotny jest również czas trwania jednej

rozgrywki. Niektóre zamykają się w kilku minutach, inne

potrafią trwać kilka godzin. Na grach planszowych

można spędzić rodzinne popołudnie. Niektóre z nich

świetnie nadają się na punkt urodzinowej czy

sylwestrowej zabawy (przykładem mogą być tu gry

podłogowe z elementami ruchu, lubiane zwłaszcza przez

młodsze dzieci). 



Podobną funkcję pełnić mogą bierki, 

pchełki, cymbergaj czy gra w kapsle.

Warto próbować różnych rzeczy,

bo reakcje dzieci mogą być tu zaskakujące. Znane są

przykłady rodzin, gdzie rodzice zorientowali się ze

zdziwieniem, że ich dzieci nie tylko same zafascynowały

się starym, prostym światem kart i gier stolikowych, ale

zaraziły swoją pasją szkolnych kolegów, stając się w ten

sposób ekspertami od analogowej, trochę tajemniczej

rozrywki „z dawnych czasów”. 

Są też rodziny, w których elementem wystroju salonu

staje się stół do szachów. Szlachetna gra w szachy, czy

tradycyjny brydż mogą być ważnym elementem

budowania relacji rodziców z nastoletnimi i dorosłymi

dziećmi. W biografiach wielu znanych osób znaleźć

możemy wspomnienia z poważnych rozmów z ojcem czy

dziadkiem toczonych nad planszą szachownicy. O

rozlicznych zaletach tej ambitnej rozrywki rozmawiać

można godzinami. 

Gry mogą stać się również elementem przełamania

codziennej rutyny, jeśli raz na jakiś czas wieczorem,

przed samym pójściem spać zaproponujemy dzieciom

kwadransową rozgrywkę.
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Ta część zawiera propozycje prostych gier i zabaw

językowych, które mogą urozmaicić nasz wspólny czas. 

W swojej najprostszej wersji nie wymagają one żadnych

dodatkowych rekwizytów. Są na tyle uniwersalne, że jeśli

chcemy, możemy łatwo rozbudować je, dodając bardziej

skomplikowaną fabułę, czy elementy plastyczne. 

Najprostsza wersja trwa zazwyczaj kilka minut, można

więc wykorzystać ją na przykład wtedy, gdy mamy

niewiele czasu, a chcielibyśmy pobawić się chwilę razem,

całą rodziną. 

Równocześnie można wydłużać rozgrywkę dość znacznie,

dzięki czemu większość z tych zabaw nadaje się do tego,

aby zająć dzieci czymś, na przykład podczas podróży

samochodem. 

Pamiętajmy, aby wybierając zabawę uwzględnić wiek i

umiejętności naszych dzieci. 

Gry i zabawy językowe

25



Wiek: 6+

Gra zaczyna się od pytania: 

„-Co w tym pokoju/w pomieszczeniu/w samochodzie/za oknem

widzisz, co zaczyna się na literę A?” 

Lub jakąkolwiek inną literę. Zwycięzcą jest ten, kto

wymieni najwięcej prawidłowych odpowiedzi.

Co widzisz, co znajduje się na literę...

26

Zdjęcie autorstwa Tatiana Syrikova z Pexels



Wiek: 6+

Zabawa polega na tworzeniu ciągu wyrazów. Kolejna

osoba wymyśla wyraz na tę literę, na którą skończył się

wyraz powiedziany przez osobę poprzednią. Słowa nie

mogą się powtórzyć. 

Bardziej złożona wersja tej zabawy, dla nieco starszych

dzieci, polega na układaniu historyjki, w której każdy z

uczestników tworzy zdania. Kolejna osoba rozpoczyna

swoje zdanie od słowa, na którym skończyła osoba

poprzednia. Rodziny szczególnie muzykalne mogą w ten

sposób ułożyć prostą piosenkę.

Litera pierwsza - litera ostatnia; 
ostatni wyraz - pierwszy wyraz.

27
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Wiek: 5+

Jedna osoba ma na myśli jakiś przedmiot lub osobę.

Odpowiada na pytania pozostałych, mogą one mieć

jednak tylko formę zamkniętą, czyli taką, że

odpowiedzią może być „tak” lub „nie”. Ten, kto jako

pierwszy zgadnie poprawnie, wybiera kolejną

rzecz/osobę i gra zaczyna się od początku. 

Można tworzyć różne urozmaicające wersje, np.

rozpoczynając od pytania: „Zgadnijcie, o kim myślę”. Albo

„Zgadnijcie, z kim rozmawiałam wczoraj przez telefon?”

Podobne wersje mogą dotyczyć przedmiotów. Jeśli nie

jest dla nas trudnością układanie historii, możemy ubrać

tę grę w prostą warstwę fabularną. 

Na przykład: „Królewna śnieżka obudziła się rano.

Rozejrzała się po swoim pokoju i wtedy zobaczyła… Jak

myślicie, co zobaczyła?” Kiedy dzieci zgadną, historia

królewny toczy się dalej i w kolejnych pokojach może

ona znajdować kolejne przedmioty.

Zgadnij, co/kogo mam na myśli…

28



wyrazy należą do konkretnej kategorii 

wyrazy zaczynające się na konkretna literę 

przedmioty są z konkretnego materiału 

Wiek: 6+

Gra zaczyna się od hasła:

 „Przypłynął statek z dalekich stron i przywiózł…” 

Wersji na dokończenie zdania może być wiele. 

W zależności od wieku uczestników, zabawę można 

utrudnić lub uprościć. 

Przykłady:

(jabłka, gruszki, śliwki, arbuzy..)

(jabłka, jeże, jagody, jajka…)

(deski, krzesła, stoły, gałęzie…)

Przypłynął statek z dalekich stron

29
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Wiek: 8+

Gra rozpoczyna się od tego, że jedna osoba mówi słowa,

których nie będzie można wypowiadać, np. „ani na, ani

pod”, lub „ani tak, ani nie”, czy też „ani ja, ani ty”, „ani tak,

ani nie”, itd.

Pary wyrazów mogą być bardzo różne, przy starszych

uczestnikach można też zwiększyć liczbę zakazanych

słów. 

Osoba, która rozpoczyna grę zadaje teraz pytanie

kolejnej osobie, starając się, aby wymagało ono użycia

słów zakazanych. Kolejna osoba zadaje pytanie osobie

następnej, itd. Rozgrywka kończy się, gdy ktoś użyje

zakazanego słowa. 

Zakazane słowo

30

Zdjęcie autorstwa Sound On z Pexels



Wiek: 9+

Jest to gra wyobrażeniowa, ćwicząca pamięć.

Zaczyna się od hasła:

„Na bezludną wyspę zabieram ze sobą…” 

Pierwszy gracz wymienia jeden przedmiot, np. notes.

Osoba druga powtarza oraz dodaje swój przedmiot, 

np. „Na bezludną wyspę zabieram ze sobą notes i pióro”. 

Kolejna osoba powtarza dwa wyrazy poprzednie, oraz

dodaje swój. 

Rozgrywka trwa tak długo, aż ktoś się pomyli.

Co zabierasz ze sobą na bezludną wyspę?

31
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Wiek: 7+

Gra polega na podawaniu kolejnych 

skojarzeń do podanego słowa. Można 

stosować różne jej modyfikacje

1. Wersja najprostsza. Każdy podaje po kolei kolejne

słowo, które kojarzy mu się z poprzednim. Nie można

powtórzyć tego samego słowa dwa razy. 

Gra kończy się, gdy ktoś powtórzy słowo, lub gdy

skojarzenie jest bardzo dziwne, niezrozumiałe dla

pozostałych i twórca tego skojarzenia nie potrafi

wyjaśnić związku jego propozycji z poprzednim słowem

2. Połączona z zapamiętywaniem. Wtedy, zanim poda się

swoje słowo, trzeba powtórzyć najpierw wszystkie słowa

podane uprzednio przez pozostałych uczestników. 

Skojarzenia

32
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3. Ograniczenie skojarzeń do pewnego tematu,

np. skojarzenia muszą dotyczyć świata przyrody, 

albo zaczynać się na konkretną literę. 

Można też ustalić, że muszą być to same

czasowniki/rzeczowniki, lub też że słowa muszą mieć

długość trzech sylab, itd. 

Należy pamiętać, aby poziom trudności dostosowany był

do wieku uczestników.

4. Poprowadź od – do. 

Podajemy słowo początkowe, np. „motylek” i końcowe, np.

„bramka”. Zadaniem uczestników jest dodać ciąg

skojarzeń, który doprowadzi od słowa pierwszego, do

ostatniego w ustalonej liczbie kroków, np. w trzech

krokach. 

Przykład: MOTYLEK, SKRZYDŁA, SAMOLOT,

LOTNISKO, BRAMKA (zdecydowanie dla starszych

dzieci). 

Skojarzenia (warianty 3 i 4)

33

Zdjęcie autorstwa Tim Gouw z Pexels



Wiek: 6+

Zabawa polega na tym, że każdy dokłada swoje zdanie

do zdania poprzedniej osoby tak, aby powstała z tego

wspólna opowieść. Zabawa ta ma również kilka

wariantów o różnych poziomach trudności, które można

dobrać do wieku uczestników. 

Nasza wspólna bajka

34

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels



Nasza wspólna bajka
(warianty)

35

 Najprostsza to po prostu dokładanie przez każdego z

uczestników kolejnego zdania. Kiedy w grze biorą udział

młodsze dzieci, można im pomóc zadając po każdym

zdaniu pytanie „I co było dalej?”

Bajka ze wskazówkami. W tej wersji korzystamy z kartek

ze słowami lub obrazkami. Każdy z uczestników przed

ułożeniem swojego zdania losuje jeden obrazek lub

słowo, które trzeba umieścić w zbudowanym przez siebie

zdaniu. 

Bajka z motywem. To jest wersja wymagająca najbardziej

abstrakcyjnego myślenia, dlatego sprawdza się raczej w

grupach, gdzie przynajmniej połowa uczestników to

osoby dorosłe i nastolatki. Wybieramy jakiś motyw, na

przykład przedmiot, który znaleźliśmy w trakcie

rodzinnej wyprawy lub posiadamy w domu. Może być to

kamień, figurka, patyk o dziwnym kształcie – cokolwiek,

co odpowiada naszym twórczym pomysłom. Opowieść

tworzymy tak, jak wyżej. Różnica jest taka, że historia

ma się toczyć wokół wybranego przez nas motywu. 



Wiek: 5+

Zabawa znana i lubiana. Siadamy obok siebie, pierwsza

osoba mówi jakąś wymyśloną przez siebie wiadomość. 

W zależności od wieku dzieci i ogólnego nastawienia

towarzystwa na zabawę, może być to jedno konkretne

słowo lub zdanie lub nawet odpowiedź na serię pytań

układająca się w krótka historyjkę. 

Uczestnicy po kolei przekazują sobie wiadomość

szeptem. Ostatnia osoba powtarza głośno to, co

usłyszała. 

Wersja pierwotna jest porównywana z ostateczną.

Głuchy telefon

36



Te gry wymagają jakiegoś miejsca, w którym można

usiąść. Do przeprowadzenia ich potrzebne jest co

najmniej kilka osób. Dlatego mogą stać się

urozmaiceniem spotkania w większym gronie. 

Trwają w całości kilkanaście minut, chociaż można

je również rozwinąć, lub przeprowadzić kilka serii

pod rząd. W wersji podstawowej nie wymagają

rekwizytów.

Sprawdzają się również w celach integracyjnych, na

przykład gdy mamy w domu dziecięcych gości, lub

jesteśmy na wakacjach z innymi rodzinami i mamy

ochotę na jakąś formę wspólnej, w miarę spokojnej

aktywności. 

Grupowe zagadki
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Wiek: 9+

Na początek ustawiamy rekwizyt – „rzekę”, która może

być wykonana np. ze złożonego koca. 

Jedna osoba wychodzi z pokoju. Zostaje Podróżnikiem,

który chce przekroczyć granicę. 

Pozostali ustalają zasadę, jaka obowiązuje przy przejściu

przez rzekę, np. „żeby przejść, trzeba skakać obunóż”, albo

„żeby przejść, trzeba mieć w ręce książkę”, albo „żeby przejść,

trzeba powiedzieć jakieś słowo”. Gdy zasada zostanie

ustalona, Podróżnik wraca do wszystkich. 

Zdjęcie autorstwa Ian Turnell z Pexels

Przejście przez rzekę

38

Jedna z osób, które były w pokoju,

przechodzi na drugą stronę zgodnie z

ustaloną zasadą. Mówi „Rzekę przekracza

się u nas tak” i robi to zgodnie z ustaloną

regułą. Może oczywiście próbować

dyskretnie odwrócić uwagę zgadującego.



[Przykład: ustalona zasada brzmi „Żeby przejść, trzeba

mieć w ręce długopis”. Osoba prezentująca sposób

przejścia trzyma długopis, ale równocześnie

przeskakuje przez rzekę obunóż.]

Podróżnik może teraz zadać pytanie. Pozostali mogą

odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”. Podróżnik

decyduje: albo przechodzi, albo prosi kolejnego

mieszkańca o przekroczenie rzeki. Rozgrywka trwa,

aż Podróżnikowi uda się bezpiecznie przekroczyć

rzekę. 

Wśród starszych dzieci można wykorzystać grę na

żetony – za każde pytanie i każdy przykład od

Mieszkańca Podróżnik musi zapłacić jeden żeton.

Wygrywa ten, komu udało się przekroczyć rzekę z

większą liczbą zachowanych żetonów. 

Przejście przez rzekę

39



Zdjęcie autorstwa Gabriel Santos Fotografia z Pexels

Wiek: 9+

Wszyscy siadają w kole. 

Jedna z osób wychodzi lub zamyka oczy.  

Pozostałe ustalają między sobą, kto będzie

Dyrygentem. 

Dyrygent dyskretnie pokazuje pozostałym, co mają

robić i wszyscy go naśladują. 

Zgadujący musi odkryć, kto jest dyrygentem. 

Gdy Dyrygent zostaje odkryty, to on zostaje

kolejnym zgadującym

Dyrygent

40
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Przygotowujemy tyle kartek, ilu jest uczestników. Na

jednej kartce jest napisane „M” (Mrugacz), na jednej

„P” (Policjant), na pozostałych „G” (Gracz). Kartki

wrzucamy do pojemnika.

Uczestnicy siadają w kole. Każdy losuje po jednej

kartce i dyskretnie sprawdza, co ma na niej napisane. 

Mrugacz może wyeliminować pozostałych z gry

poprzez mrugnięcie do nich jednym okiem. Policjant

ma za zadanie odkryć, kto jest Mrugaczem, zanim ten

wyeliminuje pozostałych graczy. 

 Policjant, jeśli wyeliminuje Mrugacza

Mrugacz, jeśli wyeliminuje wszystkich pozostałych

lub Policjanta

Wiek: 10+

Wygrywają: 

Mrugacz
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Gra polega na tym, że zgadujemy hasła, które

przekazywane są nam bez słów. 

  Jedna osoba losuje hasło i pokazuje innym w formie

pantomimy. (Można też zorganizować wersję z

Prowadzącym, który jest odpowiedzialny za

pokazywanie kartek z hasłami, za wskazywanie, kto

podał poprawną odpowiedz oraz za liczenie

punktów).

Można podzielić się na drużyny, które

współzawodniczą ze sobą. 

Dla dzieci, które jeszcze nie umieją czytać, można

przygotować kartki z rysunkami różnych zwierząt czy

przedmiotów

Dla grupy z dziećmi starszymi i nastolatkami warto

przygotować hasła nieco trudniejsze, na przykład

przysłowia lub tytuły książek. 

Wiek: 5+

Zdjęcie autorstwa Adrianna Calvo z Pexels

Kalambury

42



Jedna osoba wychodzi

Ten, kto znalazł przedmiot, teraz może zabawić się w

jego ukrycie.

Młodsze dzieci często potrzebują grać w tę grę w

asyście. Wtedy można połączyć dzieci w pary:

młodsze ze starszym, lub skorzystać z wersji, w której

dorosły jest jedną drużyną, a dzieci drugą. Podział 

 musimy dopasować do wieku i liczby dzieci. 

Zabawa w chowanego jest dobrze znana, podobnie

jak poprzednia, nie trzeba jej więc opisywać.

W domu często lepiej sprawdza się wersja z

chowaniem przedmiotów. Jeśli nie jest to zabawa w

„ciepło-zimno”, przedmiot powinien być większy i

odróżniać się od otoczenia.

Wiek: 4+

lub zamyka oczy. 

Pozostali chowają w 

pomieszczeniu ustalony 

uprzednio przedmiot. Kiedy poszukujący zbliża się

do przedmiotu, mówi się „Ciepło, ciepło, cieplej…” Gdy

się oddala, mówimy „chłodniej, zimniej, zimno, mróz…” 

„Ciepło – zimno” 
oraz

zabawa w chowanego
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Zdjęcie autorstwa Ketut Subiyanto z Pexels

Zdjęcie autorstwa Tatiana Syrikova z Pexels



Zabawy przedstawione tutaj

przydatne będą w dni, gdy pogoda nie

zaprasza do wyjścia na dwór, a poziom

energii mamy taki, że odczuwamy

potrzebę poruszania się. 

Zawsze trzeba w ich trakcie zapewnić

podstawowe bezpieczeństwo i

przypomnieć dzieciom, żeby uważały

na innych. 

Zabawy ruchowe 
na małej przestrzeni
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Zabawa polega na tym, że ustawiamy w kółku, tyłem

do siebie krzesełka, o jedno mniej niż jest

uczestników. 

Na ustalony sygnał, którym może być np. wyłączenie

muzyki, klaśnięcie, hasło „Krzesełka do wynajęcia!”, lub

inny wyraźny znak głosowy, każdy szuka sobie

jednego wolnego krzesełka. 

Osoba, która nie zdążyła zająć miejsca, odpada. 

Wygrywa ten, komu w ostatniej rundzie udało się

zdobyć pojedyncze krzesełko. 

Do gry można wykorzystać również poduszki,

plastikowe okręgi.

Dla dzieci młodszych można sfabularyzować grę.

Przykładem jest odmiana „Pszczółka Maja na łące”.

Zamiast krzesełek przygotowujemy tekturowe kwiaty

– o jeden mniej, niż uczestników. Śpiewamy lub

odtwarzamy z nagrania piosenkę o pszczółce Mai. W

momencie przerwania piosenki każda „pszczółka”

szuka dla siebie kwiatka. Wygrywa pszczółka, której

udało się dostać na ostatni kwiatek.

Wiek: 4+
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Krzesełka 
do wynajęcia

Zdjęcie autorstwa Paula Schmidt z Pexels



Jedna z osób z zasłoniętymi oczami musi złapać i

rozpoznać innego uczestnika tylko za pomocą

dotyku. 

  Jednej z osób zakładamy opaskę na oczy. Pozostali

stoją wokół. Musimy ustalić poza jaki obszar nie

wolno wychodzić w trakcie gry, tak aby zabawa była

bezpieczna.

  Na ustalony sygnał (może to być rymowanka lub

krótka piosenka) „ciuciubabka” zaczyna łapać

pozostałych uczestników

  Gdy ktoś zostanie złapany, osoba z zasłoniętymi

oczami musi po dotyku rozpoznać, kto to. Jeśli jej się

uda. Osoba złapana zostaje ciuciubabką. Jeśli nie, gra

toczy się dalej.

Wiek: 4+
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„Ciuciubabka”
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Jedna osoba stoi przy ścianie. Pozostali po drugiej

stronie pokoju.

„Baba-Jaga” stojąc tyłem do pozostałych uczestników,

mówi na głos: „Raz-dwa-trzy, Baba-Jaga patrzy” i

szybko obraca się w kierunku pozostałych.

Pozostali uczestnicy muszą stać nieruchomo, gdy

„Baba-Jaga” się odwróci. Każdy dostrzeżony ruch to

powrót na miejsce startu.

Ten, kto pierwszy dotrze na miejsce Baby-Jagi,

zamienia się z nią miejscami. Gra zaczyna się na

nowo.

Wiek: 4+
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Raz-dwa-trzy, 
Baba-Jaga patrzy!
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Ta zabawa może mieć różne wersje tematyczne. Jej

tło stanowi krótka historyjka, którą możemy wybrać

z dostępnych bajek dla dzieci lub wymyślać na

bieżąco. 

Rozpoczynamy od wybrania historii. Załóżmy, że

będzie to opowieść o królu, królowej, karecie z

dwoma końmi, myszce i woźnicy. Uczestników jest

tylu, ile ról w bajce. W tym przypadku 6. 

Ustawiamy tyle krzeseł, ilu jest uczestników. Zamiast

krzeseł możemy wykorzystać poduszki ułożone na

podłodze. Każdy z uczestników ma przypisaną jedną

rolę: ktoś jest królem, ktoś królową, itd. 

Prowadzący opowiada historię. Za każdym razem,

gdy wymieni którąś postać, uczestnik wstaje i okrąża

swoje miejsce. Kto się pomyli, odpada. Prowadzący,

jeśli ma talent do wymyślania historii, może

uwzględnić to w swojej opowieści (np. „O, niestety

jeden z koni uciekł w las…”) Wygrywają wszyscy,

którym uda się dotrwać do końca historii. 

Wiek: 8+

48

Bajka o królu i królowej



W tym ebooku przedstawione zostały pewne inspiracje

związane z rodzinnym spędzaniem wolnego czasu.

Najważniejsze jednak, żeby pamiętać, że ten plan i

sposoby muszą dopasować się do naszej rodziny. Żeby

one służyły nam takim, jacy jesteśmy, nie idealnemu

wyobrażeniu rodem z reklam. Dlatego też na koniec

parę słów o postawie, która pozwala nam cieszyć się

sobą i wspólnym czasem. Mowa tu o wdzięczności. 

Co ma odpoczynek 
do wdzięczności?
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Nasz wspólny czas razem może stać się bowiem

niechcący źródłem frustracji i niezadowolenia, jeśli

podejdziemy do niego zbyt perfekcyjnie. Jak

wspomnieliśmy na początku, warto go trochę planować,

mieć jakiś pomysł i decyzję jego realizacji. Nie chodzi

jednak o to, aby zamęczać się poszukiwaniem planów

idealnych. Nie zawsze nasze spędzanie czasu razem

musi oznaczać robienie przez wszystkich tego samego.

Czasem dobre jest też bycie obok. Dobrze jest raz na

jakiś czas mieć wolne, niedzielne popołudnie, w którym

jeden czyta książkę, inny układa klocki, jeszcze inny

maluje, a pozostali grają w brydża. Takie spokojne

popołudnia mogą być również bardzo inspirujące, a dla

niektórych rodzin wręcz konieczne.
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Aktywne podejście do rodzinnego wykorzystania

wolnego czasu, wymaga pewnego zaangażowania. Czasem

trzeba będzie przełamać niechęć do wstania z kanapy, czy

do wykonania telefonu do dawno niewidzianych

przyjaciół. I jasno trzeba dodać, że czasem okaże się, że

wszystkie nasze wysiłki nie przyniosły oczekiwanego

rezultatu. Ktoś może zachorować, pogoda może się

popsuć, a znajomi, z którymi chcieliśmy się spotkać, w

ostatniej chwili mogą odwołać wizytę, na którą tak

bardzo się cieszyliśmy. W takich momentach nadchodzi

czas, gdy kluczowe okazuje się nasze nastawienie. 

Zdjęcie autorstwa fotografierende z Pexels
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Krąży po sieci mem z pytaniem: A co, gdybyś jutro obudził

się tylko z tym, za co dziś podziękowałeś? Hasło brzmi

trochę jak groźba  rodem z filmów fantasy. Bez wątpienia

jednak niesie ze sobą ważny przekaz: nadmierna

koncentracja na problemach i brakach sprawia, że

tracimy z oczu to, co jest realnie przed nami.

Wdzięczność pozwala przyjąć nasze możliwości i

otoczenie, aby wykorzystać je najlepiej ku dobru. 

Jak zauważa autorka, podstawą jest tu nastawienie.

Zmienia ono naszą ocenę rzeczywistości. Świętując w

domu urodziny, można cieszyć się z tego, że z najbliższą

rodziną jemy samodzielnie zrobiony tort. Można też

zamęczać się myślami, że nie jest on wystarczająco

profesjonalny a gości mamy zbyt mało.  W pierwszej

sytuacji odpoczywamy. W drugiej męczymy siebie, a być

może również innych, nadmiernym krytycyzmem.

Jednym z najcenniejszych narzędzi w naszym życiu, a
zwłaszcza w życiu rodzinnym, jest postawa wdzięczności.

Kiedy praktykuję ją w swoim prywatnym życiu, udaje mi się
patrzeć na nie z nadzieją, czuć radość i być bliżej swoich
dzieci. (…) Jeżeli każdego dnia znajdziesz kilka minut na
wyrażanie wdzięczności, będziesz odkrywać coraz więcej

rzeczy, które należałoby docenić. W ten sposób wdzięczność
pomnaża się, a twój nawyk może okazać się zaraźliwy. 

B e r n a d e t t e  N o l l  p i s z e  o  t y m  t a k :
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Co jednak, jeśli w naszym myśleniu wdzięczność zagubiła

się i ustąpiła miejsca nawykowi koncentrowania się na

brakach? Co jeśli zagubiliśmy gdzieś zdolność doceniania

innych i cieszenia się tym, co mamy tu i teraz? Możemy

zacząć od prostych aktów wdzięczności, które przez

praktykowanie zaczną powoli przemieniać myślenie.

Kultura wytworzyła na to wiele praktycznych sposobów:

mówienie „dziękuję”, przyniesienie kwiatów, przytulenie,

uśmiech…  Wszyscy mamy je pod ręką. Korzystajmy.
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psycholog i logopeda, pracownik naukowy
i praktyk. Interesuje się psychologią

rozwoju oraz kliniczną, zwłaszcza w
zakresie badania relacji, procesów

kognitywnych i językowych. Zarówno w
życiu zawodowym, jak i prywatnym, lubi

znajdować praktyczne i skuteczne
rozwiązania. Żona Błażeja, mama trójki

dzieci.
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