Jak wesoło możemy spędzić ten wyjątkowy dzień? 😊
Każda rodzina ma swoje tradycje i sposoby na obchodzenie Dnia Dziecka. Dla jednych to okazja na
wręczanie wyjątkowych prezentów, dla innych moment na wspólne spędzanie czasu w oryginalnych
miejscach. Poniżej kilka propozycji jak uczcić ten wyjątkowy dzień. Bo choć myśląc o pierwszym
czerwca najczęściej mamy na myśli najmłodszych członków rodziny, to przecież każdy z nas ma w
sobie coś z dziecka. Zatem świętujmy razem!
Najmłodsi (do 3-5 roku życia)
Co jest najcenniejszym prezentem dla naszych dzieci? Czas! W dzisiejszym zabieganym świecie, każdy
wieczór, popołudnie spędzony w gronie rodzinnym jest na wagę złota. Niewiele potrzeba, aby Dzień
Dziecka uczynić wyjątkowym, niekoniecznie wydając fortunę w sklepie z zabawkami.
1. Artystyczne popołudnie – takie zwyczajne, ale wspólne spędzanie czasu, może być bardzo
atrakcyjne: zoo z plasteliny, masa solna, origami, malowanie farbami, pieczątki z ziemniaków,
wyklejanki czy papierowe miasto z namalowanymi na kartach papieru drogami (idealnymi dla
wszystkich posiadanych resorówek), wyłączcie telefon, zamknijcie komputer i poczujcie się przez
chwilę jak dzieci!
2. Złów sobie prezent: zapakuj drobiazgi (naklejki, drobne słodycze czy zabawki) w taki sposób, aby
maluch mógł złowić je na wędkę (możesz ją przygotować z kawałka kija, sznurka i spinacza do papieru
zamiast haczyka), pobawcie się razem w wędkarza!
3. Magiczne drzewo – pomysł idealny dla posiadaczy własnego ogródka – zawieś nocą balony i
drobiazgi na gałęziach drzewa, tak aby dzieciaki mogły same ściągać sobie niespodzianki. Poranny
zachwyt gwarantowany!
4. Telegram do malucha - trzeba go wysłać dzień lub dwa dni wcześniej.
Na dzieciach robi piorunujące wrażenie. Przyniesie go rano prawdziwy pan listonosz, zapyta o,, Pannę
Marysię czy pana Jasia” i wręczy dziecku ozdobny blankiet z wierszykiem lub życzeniami od mamy i
taty. Telegramy mogą też przysłać babcia i dziadek oraz dalsza rodzina.
5. Wielki bal - szczegóły i oprawa zależą od naszej inwencji - można np. zrobić bal przebierańców, na
który dorośli przebiorą się za dzieci, a dzieci za dorosłych. Można zbudować z kartonowych pudeł
zamek i przebrać balowiczów za rycerzy, księżniczki i smoki albo (dla najmłodszych) pobawić się w
farmę, dżunglę lub podwodny świat, poprzebierać maluchy i dorosłych za różne zwierzaki i balować w
zaimprowizowanej obórce, wśród lian lub w gąszczach wodorostów.

6. Piknik - Wystarczy koc, kosz piknikowy pełen ulubionych smakołyków i jakaś łączka albo leśna
polana.

Dzieci (do 10 roku życia)
Początek podstawówki to bardzo wymagający czas. Nie wszystkie zabawy dla maluchów są już
atrakcyjne. Potrzeby wrażeń rosną i choć niektóre atrakcje, jak park wodny czy magiczne drzewo,
również mogą zachwycić dzieci z tej grupy wiekowej, to jednak mamy dla Was kilka innych,
atrakcyjnych propozycji:
1. Wieczór planszówek – lubicie gry planszowe? Na kolejną zawsze znajdzie się miejsce na półce,
prawda? Może w ramach Dnia Dziecka warto zorganizować rodzinny turniej? A na koniec wygrani i
przegrani pokrzepią się lodami i… znów zagrają ☺
2. Puszczanie latawców - najpierw trzeba je wspólnie zrobić - dwie skrzyżowane lekkie listewki,
półprzezroczysta kalka z pięknym malowidłem, długi kolorowy ogon. Potrzebny będzie też kawałek
otwartej przestrzeni, trochę wiatru i znakomita zabawa gwarantowana.
3. Wspólne sadzenie roślin – mama, szczęśliwa posiadaczka ogrodu, co roku, z okazji Dnia Dziecka,
sadzi ze swoimi pociechami rośliny, które w niedalekiej przyszłości będą owocować. Każdy Dzień
Dziecka przynosi nowych mieszkańców ogródka, a kolejne lata plony z posadzonych roślin. Wspólne
spędzanie czasu i pyszne owoce – połączenie przyjemnego z pożytecznym!
4. Wycieczka do lasu, a może podchody lub gra terenowa? – idealnie byłoby skrzyknąć większą grupę
i wraz z rodzicami innych dzieci przygotować niespodziankę. Może w klimacie indiańskim? Albo
poszukiwaczy skarbu? Taki Dzień Dziecka na pewno długo pozostanie w pamięci.
5. Ognisko - to dobre, uspokajające zakończenie dnia pełnego wrażeń. Możemy przygotować różne
przysmaki do pieczenia (szaszłyki, ziemniaki, kiełbaski), możemy po prostu posiedzieć, porozmawiać,
pośpiewać piosenki, popatrzeć w gwiazdy.

Starszaki (do 15-17 lat)
Wielu rodziców obawia się wieku nastoletniego. Na ile znamy nasze dzieci w tym wieku? Czy
wspólnie spędzony czas będzie przyjęty z otwartością i entuzjazmem, czy może rezerwą? Dzień
Dziecka to naprawdę świetny moment na zwolnienie i poświęcenie uwagi latorośli, która lada chwila
wyfrunie z gniazda. Jeśli znamy jej upodobania i preferencje będzie nam łatwiej.
Może coś z poniższej listy będzie przydatne:
1. Wieczorny festiwal smaków i wspólne gotowanie – to nieprawda, że gotują tylko dziewczynki.
Propozycja przygotowania wspólnej kolacji czy obiadu może być strzałem w dziesiątkę niezależnie od
płci. Może znajdziecie coś intrygującego w Internecie, a może macie w domu ulubioną książkę
kucharską, z której warto coś wybrać, a potem podzielić się zadaniami. Praca w zespole, wspólne dzieło,
czas na rozmowy, a na koniec smaczny efekt …
2. Shopping – to pomysł podrzucany przez mamy nastoletnich dziewczynek. Wspólne wyjście do
sklepów (z zadeklarowanym limitem wydatków), wybieranie ubrań, szczególnie tych nie z półki
niezbędnych „bo właśnie wyrosło” – to recepta na wyjątkowe babskie popołudnie. Bo nastoletnia
córka to już prawie kobieta, czyż nie?
3. Domowy koncert – wysłuchanie koncertu live na mediach społecznościowych ulubionych
wykonawców państwa dzieci.
4. Wspólne oglądanie idoli swoich dzieci (transmisje live na social mediach) – artyści, piosenkarze
często prowadzą transmisje live, aby ich obserwujący poznali ich lepiej. Dzięki temu, Państwa dzieci
mogą miło spędzić czas, a przy okazji zagłębić się w twórczość ulubionych artystów.

