
 

MAMA PRACUJĄCA ZDALNIE W DOMU – DRUGI TYDZIEŃ „RUTYNA” 

Tak, trochę się u nas zmieniło. Wspólną decyzją rodzinną zrezygnowałam z zasiłku 

i przeszłam na tryb pracy zdalnej. Zobaczymy co będzie… Początek tygodnia zapowiedział 

się u nas bardzo spokojnie. Trochę miałam wrażenie, że zaczynamy się przyzwyczajać do 

naszej codziennej rutyny w izolacji. Coraz rzadziej pojawiały się słowa „mamuś nudzi mi 

się”, coraz częściej zaczęły się okresy wspólnej (i zgodnej! O dziwo!) zabawy moich dzieci. 

Miałam wrażenie, że powoli zaczynamy akceptować naszą nową rutynę – ubieranie, 

śniadanie, mycie, zabawy plastyczne czy karty pracy otrzymywane z przedszkoli moich 

dzieci, później zupa, odpoczynek, drugie danie, zabawy w domu i kolacja, kąpiel. Wszystko 

od prawie trzech tygodni wygląda u nas dzień w dzień tak samo (z drobnymi zmianami 

oczywiście). W tym miejscu chciałabym się nieco odnieść do „rutyny” – niektórzy czytając 

nasz schemat dnia mogą pomyśleć, że trzymam dzieci „bardzo krótko”, wszystko poukładane 

i monotonne, nużące, co zdecydowanie nie jest uczuciem pozytywnym. Tymczasem nasza 

rutyna stała się szkieletem codzienności i wbrew pozorom okazuje się, że ochrania nas przed 

nudą i monotonią, gdyż zawsze mamy coś do robienia, mamy plan działania, w którym jest 

czas zarówno na pracę, zabawę, jak i spontaniczne wydarzenia.  

Myślę, że to tyle tytułem wstępu o rutynie. Chciałabym przedstawić Państwu kolejne 

propozycje plastyczne na spędzanie wolnego czasu z dziećmi w domu. Pierwszy pomysł na 

pracę pojawił się, kiedy stałam w kolejce do kasy w jednym z dyskontów. Kolejka tak długa, 

że 20 minut spędziłam wśród półek z chemią i tam zobaczyłam 10 pudełek zapałek! Od razu 

pojawił się pomysł na wykonanie wagoników. Do mnie należało wykonanie lokomotywy 

Tomka, dzieciaki natomiast malowały wagoniki i obklejały je papierem kolorowym. Tory                         

z zapałek to już pomysł mojego syna, który całkiem przypadkiem poukładał je w krzyżyki                       

i stwierdził, że wyglądają jak tory. Nie pozostało nam więc nic innego jak posklejać zapałki 

klejem na gorąco. Jeszcze tylko czarny worek na śmieci ozdobiony księżycem i gwiazdkami                    

i mamy efekt pociągu jadącego w nocy. Rezultat naszej wspólnej pracy prezentuję tutaj:  

 

 



 

 

Kolejny dzień nie przyniósł większych niespodzianek. Tym razem jednak pomysł na 

spędzenie wolnego czasu wyszedł od moich dzieci – układanie puzzli! O ile młodsza córeczka 

swoje układanki ułożyła i poszła się bawić, o tyle starszy syn „odgrzebał” swoje puzzle 

o układzie słonecznym (prezent od św. Mikołaja). Nie ukrywam, że zajęło mu to dość dużo 

czasu, gdyż te puzzle nie należą do najłatwiejszych, w dodatku odrzucał każdą chęć pomocy 

z mojej strony. W końcu podołał zadaniu, które przed sobą postawił. Wtedy temat układu 

słonecznego towarzyszył nam już przez cały dzień (a nawet chyba cały tydzień)! Zaczęło się 

od prośby o wydrukowanie planet, potem już sam pomalował całą stronę na niebiesko, 

pokolorował planety według przypisanych im symbolicznie kolorów, przykleił je na kartce. 

W tym czasie Jego siostra pomalowała farbami wiosenne kwiaty i wykleiła plasteliną 

pierwszą literkę ze swojego imienia. Zwieńczeniem tego dnia z planetami było wyszukiwanie 

piosenek edukacyjnych o układzie słonecznym, nasza ulubiona to ta z NutkoSfery (podsyłam 

link, bo naprawdę warto https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI. W ten sposób, 

zupełnie przypadkiem Młody nauczył się wszystkich planet – bardzo niezamierzony cel 

edukacyjny. Nasz dzień pokazał w jaki sposób zabawki edukacyjne inspirują nasze dzieci do 

poznawania świata (w naszym przypadku było to bardzo dosłownie). Nasze puzzle i prace 

dzieci prezentuję poniżej: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


 

 

Idąc tropem zabaw edukacyjnych „poszperałam” w Internecie nieco w temacie pedagogiki 

Marii Montessori. Pamiętam, że w czasie studiów miałam praktyki w przedszkolu 

krakowskim pracującym tą metodą. Była to jedna z pierwszych placówek tego typu w Polsce. 

Elementy tej pedagogiki poznaje również mój syn w przedszkolu publicznym, do którego 

uczęszcza. Ma bardzo zaangażowaną nauczycielkę, która sama przygotowuje dla nich 

pomoce i przeprowadza różne eksperymenty. W związku z wiosną postanowiliśmy zatem 

założyć „wiosenny ogródek”. Pozbieraliśmy nasiona, które znaleźliśmy w piwnicy i z pomocą 

pudełka po lodach, plastykowych talerzyków i waty stworzyliśmy nasz „eksperyment”. 

Dzieciaki codziennie sprawdzają czy nasiona kiełkują, zauważają co się zmienia. Po kilku 

dniach nasz ogródek wygląda tak, czekamy co będzie działo się dalej. 

 

 



 

 

Czwartek powitał nas słonecznym dniem, więc nie mogło zabraknąć rowerkowej przejażdżki 

po ogrodzie, huśtania na huśtawce czy zjeżdżania ze zjeżdżalni. Zmęczeni szaleństwami 

chętnie przystali na propozycję zabaw z masą solną. Coś bardzo prostego, ale naprawdę 

wyszły bardzo ciekawe figurki. Niektóre wykonali sami, jak np. misia, niektóre odbijali 

w foremkach. Potem już tylko wypiekanie w piekarniku, a po ostudzeniu malowanie figurek 

farbami. Zabawa była świetna! Do tej pory przy łóżkach moich dzieciaków leżą figurki, 

a stworzone przez nich dinozaury służą do zabaw symbolicznych. 

 

         

 

 

 



W piątek również piękna pogoda zachęciła nas do pobytu w ogrodzie. Tam szukaliśmy oznak 

wiosny, nazywaliśmy kwiaty, które pojawiły się w przydomowym ogródku. Przy okazji 

stworzyliśmy małe bukieciki. Po powrocie do domu dzieci pomalowały słoiczki po jogurtach 

tworząc w ten sposób swoje własne wazoniki na bukiety. Końcowy efekt prezentuje się 

następująco: 

 

Rutyna! Inaczej nie da się nazwać tego, co nas spotkało. Okazuje się jednak, że słowo z tak 

negatywnym wydźwiękiem jest dla nas ratunkiem i sposobem na przetrwanie  w tej zupełnie 

nowej sytuacji. Po pierwsze przeglądając literaturę dotyczącą roli rutyny w dzieciństwie 

natknęłam się na badania, które jednoznacznie wskazują, że dzieci, w których życiu od 

zawsze istniała rutyna, osiągają lepsze wyniki w nauce, potrafią planować swój czas tak, aby 

zapewnić sobie odpoczynek i czas na zabawę przy równoczesnym wypełnianiu obowiązków.  

Po drugie rutyna spowodowała, że w naszym domu udało nam się zminimalizować tzw. 

„walkę o swoje”. Nie muszę ich po 20 razy prosić, aby poszły umyć zęby, czy ubrały się rano. 

Dzięki planowi dnia wiedzą, co po sobie następuje, czego się mogą spodziewać i bywa tak, że 

po zjedzonym śniadaniu sami idą wprost do łazienki umyć zęby (wow? Nie, to tylko 

rutyna…). Wtedy też mogą czuć, że coś od nich zależy, mają poczucie kontroli nad tym co się 

dzieje, a nie tylko wypełniają kolejne moje polecenia. Przejmują w ten sposób 

odpowiedzialność za własne działania. Po trzecie rutyna pozwala na utrzymywanie stałych 

zasad, jakie obowiązują w domu. Kiedy „walczymy o swoje”, to zdarza nam się często 

odpuścić „dla świętego spokoju”, np. przeciągnąć oglądanie bajek czy odpuścić mycie zębów 

– rutyna na to nie pozwala, ponieważ rutyna pozwala wypełniać każdego dnia te same 

zadania. Po czwarte i równie ważne, stały schemat dnia wpływa bardzo pozytywnie na 

współpracę z dziećmi. Kiedy wiemy, co ma po sobie następować, to zmniejszamy ilość stresu 

i niepokoju, nie tylko u dzieci, ale przede wszystkim u nas, rodziców. Nasze dzieciaki rzadko 

kiedy przeciągają czas, kiedy mają iść spać wieczorem. Po prostu codzienna rutyna pozwala 

im spokojnie przechodzić przez kolejne etapy dnia aż do momentu pójścia do łóżka. 

Najlepszym przykładem tego, jak nasza codzienność wpływa dobrze na nasze dzieci jest 

przeformułowanie, które stworzył syn: zamiast zeszłotygodniowego „mamuś nudzi mi się” 

było „mamuś co mam do robienia?” – niech to będzie puentą dla tych, którzy dalej nie wierzą 

w siłę rutyny w życiu przedszkolaka   
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