
Zasady dobrej zabawy obowiązujące podczas Poranków w bibliotece 

Warto pamiętać, że zabawa spełnia wiele ról rozwojowych, miedzy innymi uczy myślenia, rozwija wyobraźnię, 

kreatywność, pomaga w rozwiązywaniu problemów, rozwija umiejętności koncentracji oraz buduje więź pomiędzy 

rodzicem i dzieckiem. Maluch lepiej poradzi sobie z adaptacją w przedszkolu. 

1. Znajdź czas na zabawę 

Jeżeli masz wrażenie, że brakuje ci czasu na zabawę z dzieckiem, zaplanuj go. Najlepszym sposobem jest 

zapisanie się na Poranki w bibliotece. 

2. Zaangażuj dziecko 

Spytaj dziecko, w co lubi się bawić i pozwól mu zdecydować w co i kiedy chce się bawić. Nie zmuszaj dziecka 

do zabawy, która mu nie odpowiada. Dzieci najwięcej się uczą i bardziej się cieszą zabawą sterowaną przez 

siebie. Pani prowadząca może zaproponować zabawę do tej pory nieznaną, obserwuj, czy nie sprawia ona 

więcej radości tobie niż dziecku.  

3. Nie przeszkadzaj innym uczestnikom w zabawie 

Kiedy dziecko płacze opuść salę i uspokój malucha, żeby nie przeszkadzać innym uczestnikom. W miarę 

możliwości nie zakłócaj głośnymi rozmowami komunikacji między prowadzącą a dziećmi. Po zajęciach 

zapraszamy na wspólne rozmowy i wymiany doświadczeń podczas zabawy w Kąciku Malucha. 

4. Baw się na poziomie dziecka 

Choć dla opiekuna może być to niewygodne, ważne jest, by zabawa przebiegała w warunkach komfortowych 

dla malucha. Jeżeli coś malujecie, usiądź z nim przy stoliku lub na podłodze. Zadbaj, by wszystko, co jest 

potrzebne, było w zasięgu jego reki. Baw się razem z dzieckiem. 

5. Mów, co widzisz i naśladuj 

Gdy dziecko bawi się, opisuj na głos to, co widzisz. Na przykład: „Wybrałaś/łeś żółtą kredkę i kolorujesz 

słoneczko.” Naśladuj to, co robi dziecko. Ten  sposób zabawy wymaga wiele praktyki, ponieważ z pewnością 

będzie cię kusić, aby sterować poczynaniami malucha.  

6. Nie wykonuj zadania za dziecko 

Nie wyręczaj malucha w wykonywaniu zadań (np. nie podoba ci się jak pomalował i poprawiasz rysunek). 

Ważne , żeby dziecko doskonaliło swoje umiejętności, a nie jak będzie wyglądała jego praca plastyczna. 

Unikaj doradzania(np. teraz namaluj domek). Jeśli robicie coś wspólnie, dbaj, by nie narzucać mu własnej 

wizji. Rozwijaj kreatywność u swojego dziecka. 

7. Chwal to, co widzisz 

Gdy nabierzesz wprawy w opisywaniu działań, dodaj do tego pochwałę (np. „Jakie śliczne słoneczko 

narysowałaś/łeś.”). Nie próbuj chwalić na siłę(„Jak ładnie niszczysz ten domek.”), jednak z uśmiechem i 

czułością chwal za wszystkie pozytywne zachowania. Buduje to ufność we własne możliwości i zachęca do 

podejmowania kolejnych wyzwań. 

8. Rozwijaj zainteresowania czytelnicze dziecka od najmłodszych lat 

„Jeśli chcesz, żeby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeśli chcesz, żeby były bardziej inteligentne, 

czytaj im więcej bajek” – powiedział podobno Albert Einstein:). Po zajęciach wypożycz dziecku książkę. 

9. Dbaj o porządek 

Po zabawie wspólnie z dzieckiem posprzątajcie po sobie. Pochwal dziecko za pomoc w sprzątaniu. Najlepiej 

jeśli sprzątanie jest elementem zabawy. 

10. Bezpieczeństwo najważniejsze 

Za bezpieczeństwo podczas zabawy odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie dzieci. Prosimy o szczególną 

ostrożność również podczas opuszczania sali, ze względu na strome schody. 

Miłej zabawy :) 
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