
 

„Co mam robić”? Nudzę się! – w obecnej sytuacji te słowa rodzice słyszą bardzo 

często. 

Na co dzień staramy się zapewnić dzieciom jak najwięcej dodatkowych 

aktywności i wypełnić ich czas tak, aby się nie nudziły. Podczas pandemii, gdy 

zamknięte są przedszkola, szkoły oraz placówki prowadzące zajęcia dodatkowe 

warto poszukać aktywności, które dadzą dzieciom poczucie satysfakcji. 

Czy nuda jest dla dziecka czymś negatywnym? Stan pozornego nicnierobienia, 

kojarzony z nudą często rozbudza w nim kreatywność oraz twórcze pomysły. 

Nuda daje dziecku szanse na zdobycie ważnych informacji o sobie, o tym co go 

naprawdę interesuje. Pomimo tego, że może fizycznie nie wykonuje ono żadnej 

aktywności, to jego mózg często pracuje na pełnych obrotach.  Dziecko, które się 

nudzi zwykle wymyśla najlepsze zabawy. Ponieważ nie jest to dla niego 

przyjemny stan,  może stać się on motorem do działania.  

Czasem dziecko potrzebuje impulsu, by coś wymyślić. Rodzic może być tym 

impulsem.  

Rodzic może zapytać dziecko: „Nudzisz się? nie wiesz co robić? Jestem 

ciekawa/ciekawy co wymyślisz?”. Taki komunikat ze strony rodzica jest impulsem, 

który może wesprzeć dziecko w szukaniu pomysłów, nowych zabaw. Zabawa to 

czynność, która jest wykonywana dla przyjemności czerpanej z samej aktywności. 

Dziecko nie skupia się na rezultacie, ewentualnych nagrodach lub 

konsekwencjach, lecz całkowicie zatraca się w przyjemności, którą dostarcza mu 

to co robi. 

Czasami dziecko nie ma możliwość podjęcia innego działania, nie jest na to 

gotowe np. siedzi przed telewizorem i przełącza kanały. To może go 

zainteresować tylko przez chwilę. W takiej sytuacji może potrzebować wsparcia 

rodzica, by to rodzic wyłączył telewizor i zaproponował jakąś wspólną aktywność 

np. wspólne przygotowanie deseru lub zrobienie masy plastycznej. Rodzic może 

zapytać dziecko „czy jest coś, czego chciałbyś się nauczyć? Dziecko może nas 

zaskoczyć pomysłami! Może zgłosić chęć przybijania gwoździ, wkręcania śrub 

wkrętarką albo może zaproponuje wspólne zrobienie czegoś do jedzenia. 

 



Na ten tydzień proponujemy następujące kroki umiejętności zarówno dla dzieci 

jak i rodziców: 

 

1. Zapytaj dziecko „ Jestem ciekawa/ciekawy co wymyślisz? 

2. Poczekaj na propozycje dziecka, lub podpowiedz jeśli jest potrzeba. 

3. Zróbcie to razem. 

 

1. Pomyśl czy się nudzisz? 

2. Pomyśl co chciałbyś zrobić? 

3. Pomyśl czy masz możliwość żeby to zrobić? 

4. Zrób to. 

 

Na karcie pracy „Co mogę robić gdy się nudzę” poproś dziecko by narysowało lub 

wypisało czynności  zabawy które lubi robić, lub których chciałoby się nauczyć. 
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