
FIZYCZNY, EMOCJONALNY, SPOŁECZNY I POZNAWCZY  
OBSZAR ROZWOJU DZIECKA  

 
Wielkie porządki  
Cel:  
utrwalanie nazw przedmiotów gospodarstwa domowego lub/i zabawek, rozwijanie koordynacji 

ruchowej i wzrokowo – ruchowej, utrzymywanie prawidłowej pozycji (fotel rehabilitacyjny, 

wózek inwalidzki, krzesło, pionizator, w staniu, w siadzie, itp.), doskonalenie uwagi, 

doskonalenie umiejętności ruchowych, porozumiewanie się (mimika twarzy, ruchy ciała, 

wokalizacja, gesty, symbole), rozwijanie samodzielności, doskonalenie czynności 

porządkowych, okazywanie pozytywnych emocji, spędzanie czasu z bliskimi  

 
− Do zabawy można wykorzystać odkurzacz, mop i wiadro z wodą, szmatki lub 

porozrzucane zabawki. 

 
− Wspólną zabawę rozpoczynamy osłuchaniem „Piosenki o sprzątaniu domu”  - Małej 

Orkiestry Dni Naszych (YouTube). 
 

− Pamiętajmy, aby chwalić dziecko za każdą podjętą próbę sprzątania. Nie zawsze 

komunikat „posprzątaj swoje zabawki” jest jasny dla dziecka.  

Warto podzielić czynności na części: „pozbieraj samochody”, „włóż klocki do 

pudełka”, „zanieś lalkę do łóżeczka”.  

Zmotywujmy dziecko do pracy i niech zostanie „Królową/królem porządku”, a po 

wykonanej pracy zorganizujmy bal przy wesołej muzyce.  

Dodatkową atrakcją mogą być tzw. „Stworki Bałaganki”, czyli wszystkie przedmioty, 

które znajdują się na niewłaściwym miejscu lub po prostu kurz czy brudny dywan.  

Do sprzątania można również wykorzystać muzykę – będzie to tzw. „Taniec 

Sprzątaniec”. Dzieci uwielbiają bawić się przy piosenkach, która dodatkowo podczas 

sprzątania odwróci ich uwagę od nielubianej aktywności. Umawiamy się wówczas, że 

sprzątamy w jej rytm, śpiewamy i tańczymy.  

Kolejna zabawa z cyklu wcielenia się w rolę to zabawa „Ahoj piraci”. Skarby, czyli 

zabawki trzeba odnieść do magicznej skrzyni, czyli pudła na zabawki. Dodatkowo 

zmotywujmy dziecko do poszukiwań „zaginionego skarbu”, którym może być np. 

słodki poczęstunek. 
 

− Porządki w domu mogą być pomysłem na wspólne spędzanie czasu  z dzieckiem. 

Dostosujmy zabawy do wieku i możliwości dziecka. Wszystkie czynności można 

wykonywać samodzielnie (we wzajemnym towarzystwie dziecko – opiekun) lub 

z pomocą (kierowanie ręki, przytrzymanie, wspólne wykonywanie czynności). Podczas 

zabawy dodatkowo możemy wykorzystać pionizatory, ortezy i inny sprzęt 

ortopedyczny, który wspomoże dzieci podczas świetnej zabawy.  
 

− Pamiętajmy o chwaleniu (motywowaniu) oraz mówieniu dziecku co robimy (krótkie 

komunikaty: Ania odkurza, mama odkurza, czysty dywan, ale pachnie). Po ciężkiej 

pracy oczywiście powinna czekać na pracusiów jakaś nagroda (słodki poczęstunek, 

obrazek do pokolorowania, bajka, ulubiona zabawka, a może wypicie herbatki 

z rodzicem).   


