
 Jak wspierać dziecko w czasie pandemii!!! 

W jaki sposób wspierać dziecko podczas pandemii. 

PRZYGOTUJ PLAN DNIA WSPÓLNIE Z DZIECKIEM 

Postaraj się dostosować plan dnia do wieku swojego dziecka. Oprócz zajęć szkolnych, pamiętaj o czasie na: zabawę, gry oraz 

czytanie książek. Postaraj się, aby dziecko także miało wpływ na to, jak będzie wyglądał jego plan dnia. Nie zapomnij, że wspólne 

planowanie, a także realizacja prac i obowiązków domowych, to również świetny sposób na rozwój fizyczny, w tym ćwiczenie jego 

zdolności motorycznych. Staraj się dobierać zajęcia do potrzeb dziecka 

ZACHOWAJ SPOKÓJ 

Ważne jest, aby wypracować zrównoważone podejście do obecnej rzeczywistości tak, aby unikać wpadania z jednej skrajności w 

drugą. Spokojne, racjonalne odbieranie świata zaszczepi w umyśle dziecka i pomoże mu w łagodniejszym przejściu przez obecną 

sytuację. 

NAZYWAJ Z DZIECKIEM EMOCJE I STWÓRZ PRZESTRZEŃ DO ROZMOWY O NICH 

 Prosta zasada –pozwól dziecku na odczuwanie emocji pozytywnych i negatywnych. Wspieraj i okazuj zrozumienie. Dzięki szczerym 

rozmowom z dzieckiem zapewniaj go o tym, że ma prawo odczuwać wszystkie możliwe uczucia oraz że zawsze może liczyć na 

Twoją pomoc i wsparcie. Pomoże Ci to również zacieśnić z nim więź. 

BĄDŹ WDZIĘCZNY I SZUKAJ Z DZIECKIEM POZYTYWÓW  

Poza towarzyszeniem w przeżywaniu nieprzyjemnych emocji, równie istotne jest wspólne zauważanie, nazywanie i przeżywanie 

takich uczuć/stanów jak wdzięczność, radość, miłość, bezpieczeństwo, spokój. Zarówno dorośli, jak i dzieci doświadczyli obecnie 

pewnych strat, jednak każde wydarzenie posiada drugi biegun – co zyskałeś/zyskałaś w tym okresie? co dobrego Ci się przydarzyło? 

co zmieniło się na lepsze? W celu umacniania się w tej postawie cała rodzina może stworzyć tzw. słoik szczęścia. Zadanie polega na 

tym, aby przygotować słoik, do którego wszyscy członkowie rodziny będą mogli wrzucać każdego dnia jedną karteczkę, na której 

napisane będzie co ciekawego wydarzyło się danego dnia i za co jesteśmy wdzięczni. Taki pojemnik można odpowiednio 

przyozdobić, zatytułować i postawić w miejscu dostępnym dla wszystkich domowników. Ważne jest, aby po zakończeniu pandemii 

całą rodziną odczytać na głos to, co zostało zapisane na wszystkich karteczkach.  

ZACHĘCAJ DZIECKO DO DZIAŁANIA W RADZENIU SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI  

Przede wszystkim warto skorzystać z zasobów, jakie posiada większość dzieci w postaci nieograniczonej wyobraźni i fantazji. 

Ważne jest, aby rodzic wspierał dziecko w radzeniu sobie z aktualną sytuacją w jego naturalny dziecięcy sposób (układać swoje 

wierszyki / piosenki, tworzyć różnego rodzaju prace plastyczne, zabawy z udawaniem, np. że jest super bohaterem).  

Dziecko ma inne sposoby rozładowywania napięcia emocjonalnego niż dorosły – pozwólmy działać jego wyobraźni. 

PODARUJ DZIECKU CZAS 

Nie tylko dorośli potrzebują czasu, aby oswoić się z nowymi sytuacjami - zwłaszcza, gdy mamy na myśli czas obfitujący w trudne, 

niepoddające się kontroli wydarzenia. Dzieci również potrzebują czasu. Bez względu na wiek dziecka ważne jest, abyś w czynny 

sposób towarzyszył mu w nowej codzienności, ale bez tworzenia presji na nim. Wyjdź z propozycją, spędzania czasu razem, np.: na 

zabawach, rozmowach, grach czy odkrywaniu nowych możliwości robienia czegoś wspólnie.  

Szanuj przy tym chwile samotności, których może potrzebować Twoje dziecko. 

OGRANICZ INFORMACJE MEDIALNE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA 

Niniejszy punkt w mniejszym stopniu dotyczy wsparcia, a bardziej profilaktycznego usunięcia dodatkowych obciążeń. Warto sobie 

uświadomić, że bombardowanie przekazami medialnymi nie jest właściwym sposobem na uspokojenie emocji dziecka, jak i 

pozostałych domowników. Dzieci często nie w pełni rozumieją wiadomości, za to doskonale odbierają emocjonalne komunikaty. 

Ważne jest więc, aby zadbać o wspólną przestrzeń. 

STOSUJ KOMUNIKACJĘ ASERTYWNĄ (POZWÓL DZIECKU MIEĆ SWOJE ZDANIE) 

Rozmawiając z dzieckiem często zapominamy o tym, że jest ono naszym partnerem w rozmowie. Niezmiernie ważne jest to, aby być 

z dzieckiem na tej samej płaszczyźnie oraz dawać mu takie samo prawo do wyrażania swoich myśli i odczuć. Taka rozmowa sprzyja 

współpracy, budowaniu porozumienia, motywacji do działania oraz przejmowaniu odpowiedzialności za swoje zachowania. 

 

Najważniejsze w relacjach jest wzajemne wsparcie, życie razem, a nie obok siebie.  

 

Źródło: Patrycja Paluch (psycholog) 

              Unicef dla każdego dziecka (edukacja) 


