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Tytu³ Ojca Roku czeka w³a�nie na Ciebie! 

Niewa¿ne, czy jeste� kierowc¹, sprzedawc¹, lekarzem, czy astronaut¹ (choæ w tym 
przypadku masz nieco u³atwione zadanie, je�li chcesz zyskaæ miano �taty z kosmosu�) 
� w Twoim ¿yciu jedna jedyna rola jest t¹ najwa¿niejsz¹: jeste� ojcem! Od jakiego� 
czasu przynajmniej jedna para ufnych oczu wpatruje siê w Ciebie z bezgranicznym 
uwielbieniem i z niecierpliwo�ci¹ czeka na wspólne chwile pe³ne �miechu 
i odkrywania �wiata. 

Nie mo¿esz daæ plamy. To w³a�nie teraz stajesz siê tat¹-kumplem, tat¹-nauczycielem, 
tat¹-bohaterem. Nie pozwól, by cokolwiek sta³o siê istotniejsze od tych pozornych 
drobnostek, które tworz¹ Wasz �wiat. 

� Padnij! Nie zapominaj, ¿e najfajniej bawi siê zawsze na pod³odze. 
� Gimnastyka buzi i jêzyka. Roz�mieszaj do ³ez i æwicz z dzieckiem mowê. 
� Baju-baj. Twórz niezapomniane historie i usypiaj malucha. 
� Dziecko nie czuje, kiedy rymuje. Rozwijaj kreatywno�æ: uk³adajcie wierszyki, 

malujcie obrazki, wymy�lajcie scenariusze. 
� Zabawa w pracê. Poka¿ dziecku swoje miejsce pracy i pozwól mu poczuæ siê 

tam jak u siebie. 
� Fortyfikacje i tunele. W deszczowy dzieñ nawet kanapa i koc mog¹ staæ siê 

nieodkrytym l¹dem. 
� Bez walki o pilota. Ogl¹daj z dzieckiem jego programy i rozmawiaj z nim o tym, 

co zobaczy³o. 
� Je�li nie mo¿esz go pokonaæ, musisz je zmêczyæ. Baw siê z dzieckiem 
    w zawody sportowe i bicie rekordów. 

Rado�nie wychowuj tatusin¹ córeczkê i odbij mamie jej synka!  
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101 
sposobów  
na bycie 

wspaniałym 
tatą



Wymyślanie bajki na bieżąco to nie żadna filozo-
fia, jeśli będziesz przestrzegać kilku zasad. Zawsze 
zaczynaj od „Dawno, dawno temu…”, postaciom 
występującym w bajce nadawaj własne imię, imię 
dziecka oraz jakieś wymyślone 
(na przykład Antonina 
Słonina Pikulina); nie 
wahaj się użyć ele-
mentów suspensu lub 
przemocy; a jeśli nie 
udaje Ci się znaleźć 
efektownego zakoń-
czenia, odwołaj się do 
magii (zastosuj ter-
minologię w rodzaju: 
„Abrakadabra!” albo 
„Czary mary 
hokus-pokus”).



Od czasu do czasu przyprowadź dziecko do swoje-
go miejsca pracy — w godzinach roboczych albo wie-
czorem. Dziecku na pewno spodoba się wycieczka po 
firmie i z pewnością będzie je interesowało, czym się 
tam zajmujesz. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, 
przedstaw dziecko szefowi i współpracownikom. 
Jeśli pracujesz w biurze, możesz zaaranżować małe 
„miejsce pracy” wyposażone w papier, spinacze, 
zszywacze, długopisy i ołówki, kalkulator i tym po-
dobne drobiazgi, którymi może się zająć Twój mały 
„stażysta”.



Wywołaj uśmiech na twarzy dziecka za pomocą 
następującego triku: udawaj, że poszczególne ele-
menty Twojej twarzy to dźwignie sterujące języ-
kiem. Naciśnij palcem nos i wysuń język; pociągnij 
się za lewe ucho i przesuń język w prawo, wciągnij 
język z powrotem po naciśnięciu grdyki. Potem mo-
żesz pozwolić dziecku naciskać swój nos i grdykę 

oraz ciągnąć za ucho. Nie zapo-
mnij sprawdzić, czy ten system 

działa u dziecka, kiedy Ty bie-
rzesz je w obroty!



Zafunduj dziecku przejażdżkę taczką wokół domu 
przy okazji wykonywania prac ogrodowych. Niech 
nie zniechęci Cię fakt, że taczka nie wygląda na spe-
cjalnie czystą (czym ryzykujesz krótkie spięcie ze 
zmęczoną praniem mamą). Ale czego nie robi się dla 
dzieci!



Uzbrój dziecko pięcio-
letnie lub starsze w rakietę 
do badmintona lub teni-
sa i rzucaj piłeczką 
tak, żeby udawało mu 
się ją odbić. Dziecku spo-
doba się sam fakt odbijania piłki. 
Czas na naukę wymachiwania ra-
kietą przyjdzie później.



Razem z dzieckiem zaprojektuj, wykonaj i powieś 
tabliczkę informacyjną „Jestem na rybach”. Zabierz 
wędkę, podbierak i (jeśli trzeba) kartę wędkarską 
dla Was. Zdobądźcie przynęty. Personel sklepu dla 
wędkarzy  z pewnością chętnie wytłumaczy młode-

mu adeptowi wędkarstwa, 
jak się obchodzić ze sprzę-
tem i jak wybrać stosow-
ną przynętę.



Kiedy jedziesz załatwiać różne sprawy, zabierz ze 
sobą dzieci i spróbuj zaangażować je w wykonywanie 
prostych czynności. Dzieci mogą być pomocne na 
szereg sposobów — mogą wrzucić listy do skrzynki, 
przynosić do koszyka artykuły spożywcze (takie jak 
płatki śniadaniowe), liczyć wydaną resztę, nosić 
lżejsze zakupy.



Prawdopodobnie najlepszym miejscem do zabawy 
z dziećmi w różnym wieku jest podłoga lub trawa 
w ogrodzie. Połóż sobie na piersi niemowlaka i uko-
łysz go do snu, bawcie się w akrobacje, zagrajcie w kar-
ty lub grę planszową, poczytajcie coś albo po prostu 
gapcie się razem w sufit lub niebo. Zejście do parte-
ru poprawia nastrój i pomaga wzmocnić więzi.



Nudny deszczowy dzień? Zbuduj dziecku kryjówkę. 
Może to być forteca z koców i poduszek — albo po 
prostu dajcie nura pod łóżko osłonięte kapą.

Wpełznijcie pod nie z latarką, 

nie zapominając zabrać ze sobą książki, 
kart do grania albo gry planszowej.




