
Jak nauczyć dziecko dbania o porządek? 

Wraz z przybyciem na świat dziecka, zaczynamy gromadzić zabawki,  
o które możemy się potknąć. Po zakończonej zabawie zabieramy  
się po raz kolejny do sprzątania rozrzuconych zabawek. 

Jak należy postępować ? 

Zamiast wpadać w złość należy wytłumaczyć dziecku, jak ważny  
jest porządek. Następnie poproś go o odłożenie zabawek na miejsce.  
Im wcześniej zaczniesz naukę dbania o porządek, tym szybciej dziecko 
będzie wiedziało, że zabawa w czystym pokoju jest milsza. 

Zacznij od siebie 

Zarówno rodzice w domu jak i opiekunka w żłobku są pierwszymi 
nauczycielami dziecka. Postępowanie rodziców i opiekunki smyk widzi 
codziennie, w związku z tym warto, starać się być dla niego przykładem 
również w kwestii porządku. 

Naukę rozpocznijcie jak najwcześniej 

Dla rocznego malucha zbieranie klocków do pudełka czy 
układanie misiów na półce to wielka atrakcja. Najpierw wystarczy,  
że będzie się przyglądał, a później sam będzie chciał się włączyć. Naukę 
należy zacząć od najmłodszych lat. Im pociecha starsza, tym trudniej 
będzie ci wypracować pewne zachowania i nauczyć  
go dbania o swoje rzeczy. 

Zapanuj nad chaosem 

Ustal zasady, które umożliwią wam sprzątanie. Odpowiednie  
do małych elementów są pudła, do których można wrzucić wszystkie 
zabawki z podłogi. Najrozsądniej zdecydować się na kilka mniejszych 
pudełek i posegregować rzeczy tak, aby w jednym z nich znalazły 
się klocki, w innym samochody, w kolejnym na przykład lalki  
lub książeczki. 



Sprzątajcie razem 

Nie należy zostawiać smyka samego w pokoju, mówiąc mu, że ma 
zrobić porządek. Dzieci nie chcą sprzątać same i nie bardzo wiedzą, jak 
to zrobić. Sto razy szybciej pójdzie, jeśli powiesz dziecku, aby 
pozbierało klocki, podczas gdy ty zajmiesz się układaniem misiów  
na szafce. Kiedy zmotywujesz malucha i pochwalisz za pracę,  
z czasem zobaczysz, że pociecha zacznie przywiązywać większą wagę 
do porządku i sama zacznie sprzątać. 

Sprzątanie to dobra zabawa 

Zrób tak, aby sprzątanie zabawek kojarzyło się dziecku z czymś miłym. 
Możesz położyć zabawki w innych miejscach niż dotychczas i poprosić 
malucha, aby naprawił błąd i znalazł odpowiednie miejsca dla tych 
zabawek. Fajnym pomysłem mogą być także zawody w rzucaniu śmieci 
do kosza lub zorganizowanie wyścigów w zbieraniu np. klocków. 

Dzieci widzą porządek nieco inaczej niż my. Zapomnij o idealnie 
poukładanych zabawkach. Jeśli pokój dziecka jest w pewien sposób 
opanowany, nie przejmuj się szczegółami. Doceń to, że dziecko potrafi 
zadbać o porządek w swoim otoczeniu. 
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