
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  REALIZOWANE W 

WARUNKACH DOMOWYCH PRZEZ RODZICÓW MAŁYCH DZIECI 

 

DRODZY RODZICE 

Pobyt dziecka w domu może być wykorzystany na wspomaganie jego rozwoju, zgodnie ze 

wskazówkami nauczycieli,  pozostając w domu, zwróć uwagę na istotne aspekty wspierające 

rozwój małego dziecka, przede wszystkim na: 

 1. Atmosferę spokoju, radości – w kontaktach z dzieckiem zachowaj spokój i optymizm – 

komfort psychiczny rodzica jest elementem wspierania jego rozwoju, rozsądnie i 

odpowiedzialnie przekazuj informacje na temat obecnej sytuacji, bądź z dzieckiem w kręgu 

jego zainteresowań, dostarczaj sobie i dziecku okazji do przeżywania radości, odprężenia, 

komfortu fizycznego i psychicznego.  

2. Strukturę dnia – w obecnej sytuacji dzieci nie uczęszczają do placówek opiekuńczo-

edukacyjnych, a co najmniej jeden z rodziców nie chodzi do pracy, dlatego w domach panuje 

inny porządek dnia. Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową strukturę dnia. Zarówno 

dziecku, jak również jego rodzicom pomaga powtarzalność i przewidywalność zdarzeń, w 

miarę stała struktura organizująca życie rodziny.  

3. Aktywność – poszukuj nowych możliwości zapewnienia dziecku aktywności stosowanych 

do jego wieku, potrzeb i zainteresowań. Angażuj dziecko w codzienne rutynowe czynności 

rodziny: sprzątanie, gotowanie, wspólne posiłki, pranie. Wszystkie codzienne sytuacje są 

okazją do poznawania najbliższego otoczenia – nauki nowych pojęć, relacji między 

przedmiotami, funkcji przedmiotów. Pomóż dziecku odkrywać bogactwo domowego 

środowiska, obserwując, co przyciąga jego uwagę i wzbudza ciekawość. Codzienne czynności 

są dobrą okazją do uczenia się.  

4. Czas na zabawę – baw się razem z dzieckiem, bądź jego partnerem w zabawie, zadbaj o 

dobry kontakt/interakcję, zejdź do poziomu dziecka, by mieć z nim kontakt wzrokowy i 

emocjonalny, wykorzystuj zabawy z naprzemiennym uczestniczeniem w aktywności (raz ty, 

raz ja).  

5. W interakcji z dzieckiem wykorzystuj strategie proponowane przez specjalistów, 

obserwowane w czasie zajęć WWR.  



6. Odpowiedni dobór zabawek i wspólnego działania – podążaj za zainteresowaniem dziecka, 

oferuj mu wybór, pomagaj dyskretnie, by pozwolić dziecku odnosić sukces.  

7. Komunikację – więcej czasu spędzanego razem z dzieckiem w domu to okazja do 

wzmocnienia więzi emocjonalnej i społecznej, budowania relacji a także rozwijania 

komunikacji z dzieckiem i wspierania jego rozwoju językowego. To czas na wysłuchanie 

dziecka, także dziecka niemówiącego, które używa innych niż mowa środków komunikacji.  

8. Kontakt z zespołem WWR – utrzymuj stały kontakt ze specjalistą WWR, który zna dziecko 

i jego potrzeby rozwojowe, ustal z nim wspólnie kierunki działań, korzystaj z porad i 

konsultacji dostosowanych indywidualnie dla Twojego dziecka, pytaj, jak wykorzystać 

możliwości związane z nietypową sytuacją izolacji domowej.  

Rozpoczęcie zabawy stymulującej rozwój dziecka w domu 

Przed rozpoczęciem zabawy przygotowujemy się i dostosowujemy przestrzeń. 

• Znajdź odpowiednie miejsce w którym dziecko czuje się dobrze, miejsce znane, 

przytulne i wygodne. Postaraj się, żeby miejsce i czas w którym ćwiczycie z 

dzieckiem nie zakłócały niepotrzebne bodźce np. włączony telewizor. Zabawki można 

uporządkować w pudłach w taki sposób, żeby dziecko bawiło się jedną rzeczą na raz i 

nie rozpraszało się bez potrzeby innymi rzeczami, które są w zasięgu wzroku. 

• Upewnij się, że dziecko czuje się bezpiecznie i komfortowo, ma zaspokojone 

podstawowe potrzeby: jest najedzone, nie chce mu się pić. 

• Zastanów się co sprawia dziecku przyjemność – kiedy wiemy co dziecko 

lubi możemy to dobrze wykorzystać w ćwiczeniu nowych umiejętności. 

• Pomyśl o stopniowaniu trudności i intensywności bodźców metodą małych kroków. 

Dodajemy nowe elementy do zabawy, kiedy dziecko dobrze opanowało elementy 

podstawowe. Dbamy o to, żeby dziecko zawsze mogło odnosić małe sukcesy. 

Wszystkie ćwiczenia prowadzimy w życzliwej, pogodnej atmosferze, w kontakcie z 

dzieckiem. Nadrzędną rzeczą jest dostarczenie dobrych wrażeń dla naszej wspólnej 

relacji. Oczekujemy, że dziecko będzie chciało na nas spoglądać, angażować się we wspólną 

aktywność. Takie umiejętności są priorytetowe. Uczymy dziecko podstawowych umiejętności 

społecznych: dzielenia z nami pola uwagi to znaczy, że dziecko interesuje się tym co my w 

danym momencie oraz angażowania się we wspólną aktywność. Takie umiejętności są bazą 

do dalszego rozwoju społecznego – rozmawiania z ludźmi i nawiązywania przyjaźni. 

Proste zabawy wczesnego dzieciństwa są wspaniałą stymulacją rozwoju, o ile dziecko 

obserwuje nas, dzieli z nami radość i czujemy, że mamy dobry kontakt: 

• Rzucanie i łapanie chusty – do zabawy potrzebujemy lekkiej chusty, najlepiej w 

jasnym kolorze lub lekkiego prześcieradła. Siadamy na przeciwko dziecka, podnosimy 

chustę nad głowę, podrzucamy ją i obserwujemy jak na nas spada. Wyrażamy naszą 

radość i robimy śmieszne miny. 

• Przejażdżka na kocu/w koszyku – usadzamy dziecko na kocu lub w 

koszyku/pudle/misce i wozimy je po mieszkaniu. Nasza twarz jest na poziomie twarzy 

dziecka. Możemy robić nagłe przystanki i oczekiwać spojrzenia, żeby ruszyć dalej. 

• Zabawa w Baloniku mój malutki – znana zabawa dla małych dzieci, można bawić się 

w nią z kilkoma osobami. Chwytamy dziecko za ręce i chodzimy w kółko, coraz 



bardziej oddalając się od środka i mówiąc: Baloniku mój malutki, rośnij duży 

okrąglutki, balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę no i bach! Po „bach” wszyscy 

przewracamy się na ziemię. 

• Zabawa w Akuku! – zabawa w pojawianie się i znikanie, chowamy się zakrywając 

dłońmi twarz, pod kocem, za drzwiami i wyłaniamy mówiąc radośnie: Akuku! 

 

Drodzy Rodzice, przedstawiliśmy Wam wybrane metody pracy z dzieckiem, będziemy 

cyklicznie przedstawiać  inne ćwiczenia. W przypadku wątpliwości zawsze możecie zapytać 

nauczyciela czy specjalistę jak pracować z dzieckiem. Z pewnością otrzymacie profesjonalne 

porady. Pamiętajcie, że Wasza rodzicielska miłość, cierpliwość, mądrość oraz znajomość 

potrzeb i możliwości dziecka są Waszymi najlepszymi pomocnikami.  

 

Powyższe wskazówki zostały opracowane na podstawie pozycji wydanej przez MEN 

„Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół”  

Nauczyciele zespołu ds. pomocy- pedagogicznej i kształcenia specjalnego 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie 

 

 


