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Po pierwsze warto zdać sobie sprawę z tego, że dzieci potrzebują
doświadczenia bałaganu. 

 

Tylko doświadczając go w praktyce mogą zrozumieć jakie to jest trudne i

nieprzyjemne mieć bałagan. 

 

Kiedy trudno odnaleźć drugą skarpetkę a właśnie trzeba wychodzić na

mecz… 

 

Albo zeszyt - kiedy dzisiaj jest egzamin… 

 

Czy gdy ukochana maskotka się zagubiła i jest smutno... 

 

Przecież to wszystko przez ten bałagan i nadmiar rzeczy! 

 

Po tych doświadczeniach trzeba coś zaradzić i poprowadzić dzieci do

mądrych rozwiązań. 

Ale zanim do nich przejdę chciałam jeszcze Ci powiedzieć - dzieci porządku

muszą się nauczyć, tak jak wszystkiego innego, stopniowo. 

Wiem, że czasami jako mama możesz nie mieć cierpliwości, bo Ty robisz

rzeczy szybciej i lepiej… 

ale zastanów się - w jakiej sytuacji będziesz za kilka lat, jeśli nie dasz

dzieciom szansy się nauczyć? Chcesz całe życie sprzątać za nie? 

Jak już to mamy z głowy, to przejdźmy do obiecanych 5 kroków: 
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Krok 1: 

Najpierw pomóż dzieciom zaprzyjaźnić się ze swoim domem, pokojem. 

Opowiedz, że jest jakby  żywy (młodszym dzieciom łatwiej to pojąć, bo mają
jeszcze wiarę w cuda i lubią bajki. A "ożywić" go możemy właśnie swoją
miłością i troską. 

Opowiedz, że tak samo jak człowiek dba o swoje ciało by być zdrowym, jak o

samochód trzeba dbać, aby długo i bezpiecznie nas woził, tak samo i o swój

dom trzeba dbać, by nas ochraniał. Możesz wspomóc się tutaj bajką lub

opowieścią. 

Stając się duszą domu napełniamy go atmosferą i nadajemy wydźwięk. 

 

 

 

 

 

 

 

Porządkowanie z dziećmi 
............................................

Kurs online " Mój piękny, funkcjonalny Dom"



WWW.OTULICMAME.PL

Krok 2: 

W wolny i pochmurny dzień, kiedy dziecko się nudzi - zaproponuj wielkie

sprzątanie pokoju dziecięcego. 

 

Tylko nazwij to inaczej - " idziemy pogadać z twoim pokojem i twoimi

rzeczami", " idziemy zrobić przemeblowanie", "zrobimy ładniej  w twoim

pokoju, by było więcej miejsca dla sztuczek i zabawy"... 

Weźcie trzy pudełka, czy worki. Każdą kategorię rzeczy (ubrania, zabawki,

książki, drobiazgi) posegregujcie w trzech kategoriach - do śmietnika, do

schowania, do oddania czy sprzedania. 

Fajnie jeżeli jest do tego akcja charytatywna, albo macie wśród znajomych czy

rodziny młodsze dzieci, którym można zabawki podarować. Łatwo wtedy

dzieciom wytłumaczyć, że są już większe, a te zabawki są przecież dla

maluchów jak np. znajome młodsze dziecko. 

Pokieruj tym procesem twórczo. Na przykład zaproponuj, by dziecko każdą
rzecz brało do ręki, wąchało, przytulało i przysłuchało się co odczuwa. "Jak się
czujesz, kiedy to zakładasz? Czy lubisz to zakładać?" Niech samo znajduje i

ocenia czy ubrania bądź zabawki są zepsute. 

Następnie możecie ustalić zasadę by co tydzień dziecko oddawało 5

niepotrzebnych rzeczy (śmieci, rzeczy zepsute, niemiłe). 

 

Oczywiście, że dziecko może powiedzieć że wszystko kocha i chce zostawić
nawet te 20 patyków. Wtedy powolnie i potajemnie niech rzeczy, których nie

używa znikają same. 
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Krok 3: 

Powoli i razem z dzieckiem sprzątaj, ucz sprzątać po jednym kroku. 

 

Warto sobie uświadomić, że w obecnych czasach wygody, dzieci nie

potrafią realnie ciężko pracować. Ale małymi krokami też dojdziesz do tego

że 8 letnie dziecko sprzątnie samo swój cały pokój. 

 

Jak umyjecie podłogę, czy oczyścicie pokój od rzeczy niepotrzebnych -

zwróć uwagę dziecka: " zobacz jak teraz jest ładnie, jak lekko sie oddycha,

spokojnie idziesz spać w porządku,  masz więcej miejsca do zabawy, itp. 

 

Krok 4: 

Miej cierpliwość, jeżeli dziecko jeszcze nie potrafi sprzątać. Nie nauczy się
w jeden dzień a nawet tydzień. Chwal za każdy mały postęp i wykonaną
najmniejszą pracę. 

 

Pamiętaj, że każde twoje osądzenie i słowo, ma wielką moc na przyszłość i

już teraz formuje postawę dziecka jako Pana czy Pani swojego domu. 

 

Nie używaj wyrażeń typu " Jesteś nieodpowiedzialna, jesteś brudasem,

bałaganiarzem itp". To niepotrzebne ocenianie dziecka, które nie przyniesie

nic dobrego. 

 

Jeśli chcesz nauczyć dzieci szacunku do przestrzeni i do Was jako rodziców,

to odnoś się też z szacunkiem do dzieci. 
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Krok 5: 

 

Zacznij od siebie! Nie ma co filozofować. 

 

Dzieci więcej się uczą obserwując rodziców niż ich słuchając… 

 

Po sobie wiem, że jak u mojej mamy był (i jest) bałagan w szafie - to jakiej

metody bym sama nie używała, jakiego bym treningu z najlepszym coachem

nie przeszła - ten bałagan na mojej półce powraca i co więcej - wcale mi nie

przeszkadza. 

 

A mam tylko dwie swoje półki  w komodzie, gdzie leży 7 bluzek, 7

podkoszulek, rajstopy i jedne spodnie, bo jestem minimalistką � 

 

Przykład musi iść z góry i jeśli Wy nie macie porządku, to nie nauczycie go

też dzieci. 
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