
Temat: Prawda o bałaganie.  (20.05.2020r) 

Witajcie, 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o bałaganie. Wiem dobrze, że dla młodego człowieka- takiego jak WY, 

BAŁAGAN to nie problem, natomiast rodzicom, a szczególnie mamom- spędza sen z oczu, denerwuje. 

Po prostu- brak im słów, na ciągłe tłumaczenie Wam: 

- odnieś te kubki i talerze, 

- podnieś z podłogi brudne ubrania i zanieś do kosza z praniem, 

- pościel łóżko, 

- odkurz, itd. 

Wszyscy to dobrze znamy Dlaczego młodym ludziom (najczęściej) bałagan nie przeszkadza, a tak 

bardzo irytuje dorosłych? Nikt jeszcze tego nie wytłumaczył, ale jest to pokoleniowy problem od 

zawsze 

TEGO RODZICE NIE LUBIĄ 

     

 

Dlatego mam dla Was zadanie 

Postarajcie się zrobić bardzo dokładny porządek w swoich pokojach. Nasz plan: 

 zaczniemy od naczyń, które powinny trafić do kuchni, 

 następnie pozbieramy wszystko to, co należy wyrzucić do kosza na śmieci, 

 dalej pozbieramy ubrania, skarpetki itd. i wyniesiemy do kosza na brudne rzeczy 



 jeżeli nic już nam nie zawadza- wycieramy kurze z biurka i półek, a następnie odkurzamy 

podłogę 

I ZROBIONE TERAZ CZAS NA PRZEWIETRZENIE POKOJU 

Takie sprzątanie powinno odbywać się przynajmniej raz w tygodniu 

TEN WIDOK ZDECYDOWANIE ICH CIESZY 

    

 

Poproszę zdjęcie z pięknie wysprzątanym pokojem 

 Mam nadzieję, że wszystko zrobiliście sami. To dobra lekcja na przyszłość, no chyba, że chcecie 

zamieszkać ze zwierzątkami, które kochają brud i bałagan 

Kolejny etap porządkowania swojego pokoju, to RENAMENT w szafie. 

   

ULUBIONE SŁOWA DZIECKA NA PROŚBĘ RODZICA, ABY POSPRZATAŁO:  

„ To moje królestwo”.  

„Dobrze się czuję w moim artystycznym nieładzie”. 



i 

 

Tą czynność wykonujemy raz- dwa razy w roku. Nasz plan: 

 otwieramy szafę, 

 wyciągamy na łóżko wszystkie ubrania, 

 bierzemy do ręki każdą jedną rzecz i pytamy samych siebie: czy jest mi to dobre, czy mi się 

nadal podoba, kiedy ostatni raz miałem na sobie tą rzecz, czy jeszcze na chwilę zostawić czy 

już oddać np. na PCK? 

 Wycieramy szafę wilgotną szmatką i rzeczy, które uznaliśmy, ze jeszcze się nam przydadzą 

chowamy, a pozostałe kładziemy do worka i wywozimy do pojemnika PCK (chyba, że są już 

tak zniszczone, że lepiej je wyrzucić do śmieci, niż oddawać potrzebującym ludziom!!!), 

 Następnie to samo robimy z szufladami, w których mamy bieliznę i skarpetki. 

 

ŻYCZĘ MIŁEGO WIETRZENIA SZAF 

  

TAK LEPIEJ 


