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JAK ROZMAWIAĆ Z
DZIECKIEM O EPIDEMII

JAK POMÓC DZIECKU
SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ
W DOMU

# ZOSTAŃWDOMU 
I NIE ZWARIUJ

WSPARCIE
SPECJALISTÓW

 

PORADNIK
Dla rodziców podczas edukacji zdalnej

Jesteśmy obecnie w bardzo trudnej sytuacji, świat się
zatrzymał. Zewsząd docierają do nas niepokojące
informacje. Dzieci także słyszą o zagrożeniu jakim
jest koronawirus. Mogą być i  one zaniepokojone
lub  wręcz wystraszone sytuacją. Największym
błędem jest udawanie, że  się nic nie  dzieje: wtedy
dziecko dostaje sprzeczne komunikaty. To  zaś
nie jest dla niego dobre.
 
Może być bardzo trudno rozmawiać z dzieckiem o
zagrożeniu w taki sposób aby nie wystraszyć, a
jednak przekazać rzetelne informacje. Można
skorzystać z pomocy.
Studio DINKSY stworzyło, krótki film "Krótki film o
wirusie na literkę K i o żmii", który polecam
obejrzeć razem z dziećmi, przekazane tam
informacje są dostosowane dla dzieci.  
 
https://www.facebook.com/studiodinksy/videos/2
839872769442480/

Jak rozmawiać z dzieckiem
o epidemii

JAK WSPIERAĆ DZIECKO
W TRUDNEJ SYTUACJI



wygodne, w którym można spędzić więcej czasu
uporządkowane, bez rozpraszaczy, zabawek, zbędnych rzeczy
warto przygotować dziecku szklankę wody i przekąskę, aby poza zaplanowanymi przerwami
nie musiało szukać pretekstu do odrywania się od nauki
wyłączone powiadomienia i wyciszone telefony

Warto zaplanować przerwy, pomiędzy zadaniami 
czas skupienia się dziecka na nauce można obliczyć równaniem 

Zazwyczaj dziecko podczas nauki w szkole może zawsze zadać pytanie nauczycielowi, teraz
może być zmuszone pytać rodziców, staraj się zachować cierpliwość, uświadom dziecku, że
teraz może pytać także kolegów i koleżanki z klasy, nauczyciela zgodnie z ustaloną formą
kontaktu
Zaproponuj dziecku aby zapisywało listę pytań i zadawało je w czasie przerwy, aby również nie
szukał pretekstu żeby odrywać się od zadań.

Teraz, kiedy centrum edukacji przeniosło się ze szkoły do domu, trzeba wesprzeć dziecko, aby
mogło skutecznie się uczyć. Do tej pory z nauką kojarzyła się szkoła a dom pozostawał miejscem
bezpiecznym, gdzie można się zrelaksować i odpocząć. Poza odrabianiem lekcji oraz
przygotowywaniem się do sprawdzianów dom był miejscem relaksu. 
Żeby efektywnie się uczyć należy zacząć od przeorganizowania przestrzeni i czasu.
 
 
 

 
 
 

WIEK x 2 + 3 
po tym czasie warto zrobić 5 minut przerwy, na jedzenie, ćwiczenia fizyczne, wdychanie
świeżego powietrza 
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JAK POMÓC DZIECKU
SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ W
DOMU
 

Miejsce nauki1.

2.       Przerwy

3.       Wsparcie
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Wbrew pozorom rutyna jest  bardzo dobra!,   Zadbaj o to, żeby cała rodzina wstawała o tej
samej porze, jeżeli rodzice, również pracują z domu warto zadbać o wspólne śniadania. To
dobry początek dnia.

Mózg lepiej pracuje w godzinach porannych, zaplanujcie z dzieckiem naukę każdego dnia w
podziałach na godziny. Zapiszcie plan nauki i przerwy.
Rano warto zacząć od zadań, które dają szybki widoczny efekt np. pościelić łóżko
Nie pozwól dziecku na rozpoczęcie dnia od gry na komputerze/telefonie, najlepiej zacząć od
razu od nauki

pomóż dzieciom zaplanować cały tydzień pracy: zadania na dziś, na kolejne dni, projekty itd.
zaproponuj dziecku aby zaczynało od trudniejszych zadań (można podzielić duży problem na
małe, wówczas jest łatwiej je rozwiązać) * jest to zasada odwrotna do zasady rozwiązywania
zadań na sprawdzianach.
pozwól dziecku pochwalić się wiedzą, kiedy możemy opowiedzieć komuś o tym czego się
dowiedzieliśmy lepiej je zapamiętujemy. Ustalcie, że pod koniec dnia dziecko będzie mogło
przedstawić to czego się dzisiaj nauczyło

WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ - Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do
pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości.
MĄDRZE MOTYWUJ - Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne. Złotym
środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. Dziecko będzie
miało poczucie, że rodzice doceniają jego trud i wysiłek włożony w naukę. 
DOCENIAJ OSIĄGNIĘCIA DZIECKA - Zawsze wspieraj dziecko, zapytaj "Czego się dziś
nauczyłeś?" doceń każdą nowo zdobytą wiedzę.
NIE POZWÓL DZIECKU, BY ŹLE MÓWIŁO O SOBIE - Często przy niepowodzeniach słyszymy
jak dziecko mówi "Jestem głupi". Jest to wróg sukcesu. Chwaląc za drobne osiągnięcia
zmniejszamy  lęk przed niepowodzeniem (który powoduje w dzieciach tendencję do rezygnacji
i niskich aspiracji
BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

 
 
 
 

 
 
 
 
Dla efektywnej nauki ważne jest korzystanie z dodatkowych sposobów, które pomogą dzieciom
utrzymać lub wzmocnić motywację.

 
 
 
 

4.       Rutyna

5.       Codzienna aktywność

PLAN    DNIA

TRIKI

RAD KILKA



Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich zmiany

nawyków i przyzwyczajeń. Czasami mając w domu

szaleństwo paradoksalnie w pracy odpoczywamy. 

A co w tej sytuacji, kiedy w domu jest praca i szkoła i

szaleństwo? Trzeba wypracować nowe sposoby

radzenia sobie z rzeczywistością. Ważne żeby

zachować pozytywne nastawienie. To nasz dom,

nasze dzieci, nasze zasady. Jeżeli dobrze wszystko

zaplanujemy, jesteśmy w stanie wszystko ogarnąć. 

 

Oto kilka rad jak nie zwariować:

#ZOSTAŃWDOMU 
I NIE ZWARIUJ

Obowiązki domowe
Można wykorzystać to, że wszyscy jesteście w domu. Zróbcie ze sprzątania i gotowania

wspólną, dobrą zabawę przy głośnej muzyce, albo podczas zabawy w superbohaterów!

 

 

Tajna broń - Kreatywność
Z czasem dzieciom nudzą się nawet bajki, książki i gra na komputerze. Wykorzystaj

wyobraźnie aby wspólnie z dziećmi zaszaleć. Zbuduje to silną więź, pomoże wam się

rozluźnić i wzmocnić zaufanie. Jeżeli trudno Ci znaleźć sposób, żeby zadowolić swoje

wymagające dzieci, skorzystaj z kreatywności innych. Internet jest pełen inspiracji.

 

 

Złap oddech
Masz prawo, do chwili dla siebie, w obecnej sytuacji trudno jest wyjść z domu, spotkać

się na kawę z przyjacielem, ale można wyjść na szybki samotny spacer, wykorzystać

zakupy na oddech od domowych obowiązków, bez pośpiechu. Ustalcie z dziećmi czas na

zajęcia własne. Załóż słuchawki, napij się kawy, poczytaj książkę. Jeżeli nie masz na tyle

przestrzeni aby zamknąć się w osobnym pokoju, ustaw fotel przy oknie. 
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Co dobrego mnie dziś spotkało

Co się dziś ważnego wydarzyło (każdego dnia dzieje się coś ważnego)

Co dobrego wzniosłam/em w ten świat

Co zrobiłam/em dla innych

Dziennik wdzięczności
W trudnych momentach łatwo zatracić optymizm. Łatwo jest skupiać się na

niepowodzeniach i trudach codzienności. Pokaż swojemu mózgowi inny schemat. Stwórz  

swój dziennik wdzięczności (można zaproponować go też dzieciom). Podziel zeszyt na

części i w każdej z nich, każdego dnia zapisuj: 

 

 

Planowanie
Rób plany, planuj każdy dzień, wtedy organizacja zajęć dla dzieci, nauki, posiłków, pracy

będzie mniej obciążająca i przerażająca. Zrób sobie planer dzienny , tygodniowy lub

miesięczny.

 

 

Nie jesteś sam!
Pomimo, że mamy ograniczony kontakt bezpośredni, warto pamiętać, że nie jesteśmy

sami. Obecnie tak wygląda sytuacja każdego z nas. Możesz dzielić się z bliskimi

troskami, organizujcie sobie wideokonferencje! A oprócz tego...
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WSPARCIE SPECJALISTÓW
Nie ma nic złego w tym, że możemy nie radzić sobie z obecną sytuacją, może
to być bardzo obciążające.
Za to najlepszym co można zrobić w takiej sytuacji to skorzystać z pomocy.
Jeżeli przytłacza Cię obecna sytuacja i nie jesteś w stanie poradzić sobie z
własnym lękiem, nie mówiąc już o wspieraniu własnych dzieci -skorzystaj z
pomocy!
Pamiętaj - pierwszą zasadą pomagania innym jest upewnienie się, że sami
jesteśmy bezpieczni i na siłach do udzielania wsparcia w tym przypadku
wsparcia naszym najbliższym.
 
Skorzystaj z pomocy psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii
http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/?
fbclid=IwAR1fl1O897kpywau9JWk6Ozf8bEhLNvCHdkrvUCtDpkFfi7vPmT0IX22dm4
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JAK WSPIERAĆ DZIECKO W
TRUDNEJ SYTUACJI

BOIMY SIĘ TEGO CZEGO NIE ZNAMY
 
Pomoc dziecku należy zacząć od oswojenia
zmiany. Pokazać, że sytuacja jest tymczasowa,
nikt nie wie ile potrwa, ale jeżeli dobrze
określimy na czym polega, językiem
odpowiednim dla dziecka, będzie mu łatwiej
zrozumieć i oswoić  się z sytuacją a lęk powinien
się zmniejszyć.
 

NAZWIJ EMOCJE
 

Emocje to naturalna odpowiedź na różne sytuacje.
Nie należy im zaprzeczać, ponieważ każda emocja
pełni jakąś funkcję. Warto powiedzieć dzieciom o
tym co czujemy, że to też jest dobre. 

ZAMIAST ODPOWIEDZI NA WSZYSTKO
 

Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Możesz
powiedzieć dziecku, że nie wiesz, że też się boisz. Nie
świadczy to o słabości a jedynie o sile. Wzbudzisz w
ten sposób zaufanie u swoich dzieci. Odpowiedzi
możecie poszukać wspólnie a zamiast tego możecie
po prosu być ze sobą, przytulić się, spędzić razem
czas. Ważniejsza jest Twoja obecność. 

Poradnik dla Państwa przygotowała - psycholog szkolny Sylwia Gałęzowska


