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„Jak wspierać dzieci/nastolatki przeżywające trudności w związku z doświadczeniem 

sytuacji pandemii (powrót do nauki stacjonarnej)” 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW  

 

Problemy, które mogą wystąpić podczas powrotu do szkoły 

1. Niechęć wyjścia dziecka z domu do szkoły. 

 Pamiętajmy, że prawdopodobnie dziecko nie robi tego, aby nas celowo zdenerwować, 

a wynika to z jego obaw przed szkołą. W tej sytuacji wykażmy się dużą cierpliwością, 

ale również stanowczością oraz byciem konsekwentnym.  

 Ważne jest wykazanie zrozumienia w stosunku do obaw dziecka. Pamiętajmy jednak, 

aby starać się zniwelować te obawy, np. poprzez pokazanie zdjęcia ulubionej 

nauczycielki, ulubionej zabawki czy przypomnienie aktywności, z której dziecko 

czerpało radość, która miała miejsce w szkole. 

2. Pogorszenie ocen. 

 Jest to bardzo wyraźny znak, że dziecko nie przystosowało się w pełni do powrotu 

do szkoły.  

 W tej sytuacji rodzic powinien wykazywać się dużą cierpliwością w stosunku 

do dziecka, dawać mu wsparcie i motywację oraz być w stałym kontakcie 

z wychowawcą w celu monitorowania sytuacji. 

3. Pogorszenie koncentracji i uwagi. 

 Jeśli dziecko dłużej wykonuje proste dla niego zadania i ćwiczenia, jest rozkojarzone, 

wykonywanie czynności, które robiło do tej pory i je lubiło przychodzi mu z trudem, 

może to być oznaką osłabienia koncentracji i uwagi.  

 W takiej sytuacji warto zadbać o środowisko pracy podczas odrabiania lekcji, 

aby zawsze było uporządkowane oraz postarajmy się zminimalizować ilość bodźców 

wokół naszego dziecka.  

 Przed nauką warto jest również dobrze wywietrzyć pokój oraz postarać się, 

aby temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosiła 20-22 stopnie Celsjusza. 

4. Wyczuwalne napięcie - zarówno to emocjonalne, jak i w ciele naszego dziecka. 

 Jeśli dziecko jest rozdrażnione czy też złości się nie mając ku temu żadnych 

widocznych powodów, może to być skutek stresu związanego z powrotem do szkoły. 

 W takiej sytuacji powinniśmy postarać się zapewnić dziecku dużo wsparcia oraz 

poczucia bezpieczeństwa.  

 Pomocny w rozładowaniu napięcia w ciele może być masaż oraz wyjście na spacer. 
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5. Kłopoty ze snem. 

 Wysypianie się i dobra jakość snu mogą być bardzo pomocne w redukowaniu 

negatywnych symptomów związanych z powrotem do szkoły, dlatego bardzo ważne 

jest odpowiednie zadbanie o to.  

 Starajmy się, aby dziecko kładło się spać zawsze o tej samej porze, w dobrze 

wywietrzonym pokoju, unikajmy niebieskich ekranów na dwie godziny przed snem 

i co najważniejsze - wyciszmy i zrelaksujmy dziecko przed snem np. muzyką 

relaksacyjną oraz byciem przy nim. 

6. Unikanie rówieśników. 

 Jeśli dziecko jest wycofane oraz niezainteresowane swoim środowiskiem, 

prawdopodobnie jest to skutek długiej izolacji.  

 Pamiętajmy, że niektóre dzieci, zwłaszcza nieśmiałe, długo nawiązują relację z innymi, 

a nawet krótka przerwa w kontakcie może skutkować pogorszeniem się jakości 

znajomości. 

 Postarajmy się znowu przybliżyć kolegów naszego dziecka, poprzez zorganizowanie 

jakiejś aktywności, która będzie dla nich atrakcyjna oraz urozmaicenie wspólnie 

spędzonego czasu. 

Jak wrócić do rytmu codziennego chodzenia do szkoły?  

1. Zadbaj o motywację 

 Zadbaj o skupianie uwagi na pozytywnych wydarzeniach oraz zachowaniach dziecka. 

Dostrzeganie pozytywnych zachowań przeciwdziała spadkowi motywacji u dziecka, 

a także w odpowiedni sposób wpływa na rozwój, np.: 

“Super, dobrze spakowałeś tornister!” 

“Cieszę się, że zgłaszałeś się dzisiaj do tablicy” 

“Kuba, bardzo mi się podoba, jak odrobiłeś zadanie domowe z matematyki, skupiłeś się 

i byłeś bardzo uważny. Dla mnie to bardzo dobra praca - jestem z Ciebie dumny”.  

Pochwały:  

 motywują dziecko do wykonania obowiązków,  

 budują pozytywną samoocenę,  

 utrwalają zachowania, które pojawiają się sporadycznie, a także informują, co jest 

dobrym, akceptowanym i pożądanym przez dorosłych zachowaniem. 

 Dobrze skonstruowana pochwała powinna przypominać przekonujący komplement, 

czyli mówić o rzeczach prawdziwych - takich, które inni mogą potwierdzić.  

 W przypadku wielu dzieci pożądane zachowania doskonale wzmacniają pochwały 

społeczne: uśmiech, przytulenie, pocałunki, kontakt wzrokowy oraz okazanie uwagi. 

Warto pamiętać, że są one miłe i łatwe do dawania.”  

 Pochwały powinny być stosowane jak najczęściej.  

 Istotne jest to, że nie powinniśmy ograniczać się do pochwał za idealne wykonanie - 

bardzo często warto pochwalić coś, co było zrobione lepiej niż zazwyczaj. 

 Wzmacniaj drobne, pozytywne zmiany. Dziecko zaczęło np. pisać w zeszycie: 

“Napisałeś trzy zdania, pracowałeś znakomicie”.  

2. Zadbaj o emocje 

 Co zrobić, gdy u dziecka pojawia się złość?  
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 Sposoby radzenia sobie ze złością to np. próby rozładowania napięcia i nadmiaru 

energii przy użyciu adekwatnych i akceptowalnych metod, jak ćwiczenia fizyczne, 

bieganie, jazda na rowerze lub korzystanie z technik wyciszających, takich jak 

świadome, głębokie oddychanie, masaż, wizualizacje czy słuchanie relaksującej 

muzyki. Dobrym sposobem jest także zaangażowanie się w ulubioną aktywność, która 

zawsze sprawiała przyjemność: obejrzenie śmiesznych filmików, gra na komputerze 

czy zabawa ze swoim zwierzakiem. Warto stworzyć wspólnie z dzieckiem taką listę 

“pomagaczy”, które są skuteczne i przynoszą dziecku ulgę. 

 Dziecko, które odczuwa napięcie, lęk i frustrację, ale nie rozumie, tego co się z nim 

dzieje, może informować otoczenie o złym samopoczuciu poprzez angażowanie się np. 

w zachowania agresywne, autoagresywne, destrukcyjne lub autostymulacyjne. W takiej 

sytuacji nie wolno dziecka karać, ale trzeba zastanowić się jaka jest funkcja takiego 

zachowania: być może dziecko potrzebuje czegoś i nie potrafi lub nie chce nam o tym 

powiedzieć, jest przestymulowane nadmiarem bodźców z otoczenia, źle się czuje 

fizycznie, czegoś się boi, ma trudności z przystosowaniem się do zmian lub po prostu 

źle sypia. Prawidłowa identyfikacja przyczyny trudnych zachowań, pozwala 

wyeliminować z otoczenia dziecka czynniki drażniące lub ułatwia zapewnienie mu 

odpowiednich warunków do zabawy, nauki i odpoczynku. 

 

 Co zrobić, gdy u dziecka pojawi się lęk?  

Co może zrobić rodzic, gdy u dziecka pojawi się lęk? 

 przygotować dziecko na nieuniknione sytuacje lękotwórcze, oswajać je z sytuacją 

wywołującą lęk - lęk wywołuje często to, co nieznane, niebezpieczeństwo ulega 

wyolbrzymieniu pod wpływem lęku; 

 panować nad swoimi lękami, starać się kontrolować własne reakcje – dziecko 

niejednokrotnie boi się czegoś, bo zobaczyło nasz lęk w kontakcie z daną osobą, 

sytuacją czy przedmiotem; 

 wspierać dziecko w sytuacjach trudnych poprzez wspólne wypracowanie strategii 

radzenia sobie w sytuacjach lękotwórczych; 

 nie wyśmiewać lęków dziecka, nie zawstydzać, starać się zapewnić dziecku poczucie 

bezpieczeństwa; 

 cierpliwie wysłuchać dziecka i starać się je zrozumieć; 

 skorzystać z fachowej pomocy, np. psychologa; 

 nauczyć dziecko komunikować swoje potrzeby; 

 pomóc dziecku znaleźć sposób radzenia sobie z lękiem. 
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