
Wsparcie dziecka po powrocie 

do szkoły 



 Zdalna nauka, która trwa z przerwami od 

ponad roku, w dobie pandemii jest 

koniecznością. Wywiera też niestety negatywny 

wpływ na nasze dzieci: braki dydaktyczne, brak 

kontaktów społecznych, zbyt długie siedzenie 

przed komputerem, poczucie osamotnienia,                 

a nawet objawy depresji.  

Negatywne skutki można by długo wymieniać.  

 



 Kłopoty nie znikną jednak po 

otwarciu szkolnych klas.  

 Pandemia zachwiała poczuciem 

bezpieczeństwa nas wszystkich i 

doskonale wiemy, że ludzkie reakcje 

na ten długotrwały kryzys są 

przeróżne. 



  Do szkoły wrócą dzieci, które przez 
wielomiesięczną izolację nabawiły się 
fobii społecznych, albo po prostu 
„społecznie zdziczeli”, takie, które będą 
miały problemy w odbudowie relacji z 
grupą i najchętniej na zawsze 
schowałyby się w domu za ekranem 
komputera.  

  Do szkoły wrócą też dzieci, które 
bardzo tęskniły za rówieśnikami i z tego 
powodu cierpiały w samotności, ale teraz 
mają w sobie ogrom napięcia, lęku i 
niepewności związanych z ponownym 
kontaktem z kolegami i koleżankami. 

 



 

Potencjalne problemy, które 

mogą wystąpić u naszych 

dzieci podczas powrotu do 

szkoły to: 

 
   

 niechęć wyjścia z domu do szkoły; 

 unikanie rówieśników; 

 wyczuwalne napięcie – zarówno to 

emocjonalne, jak i w ciele naszego 

dziecka; 

 kłopoty ze snem. 

 



Niechęć wyjścia dziecka                 

z domu do szkoły 
  W tej sytuacji wykażmy się nie tylko 

dużą cierpliwością, ale stanowczością                          
i byciem konsekwentnym.  

  Postarajmy się zniwelować te obawy, 
koncentrując się na tym co dobre                  
i pozytywne, np. poprzez: 

 - przypomnienie aktywności, z której 
dziecko czerpało radość a która miała 
miejsce w szkole ( np. nauka śpiewu, 
zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, 
wykonywanie doświadczeń ); 



 - przypomnienie aktywności w której 

uczestniczyło dziecko ( wycieczki, 

imprezy szkolne, konkursy, dni 

organizowane przez samorząd szkolny); 

 - przypomnienie dziecku jego osiągnięć  

w szkole/ jego mocnych stron/ 

umiejętności; 

- stworzenie listy pozytywów czyli 

wszystkiego tego, co czeka na dziecko 

po powrocie w szkole; 

 

 



-  warto też skupić się przede wszystkim 

na zasobach, czyli na tym, czego dzieci 

się nauczyły w trakcie pandemii. 

 Ktoś może nauczył się grać na gitarze, 

ktoś inny bardzo dobrze opanował 

materiał z fizyki czy chemii.  

 Teraz jest czas, żeby odkryć to razem z 

dzieckiem i wykorzystać w momencie 

powrotu do szkoły. 

 



Unikanie rówieśników 

  Okres nastoletni to czas szczególnej 

niepewności dotyczącej obrazu siebie, 

samooceny, chwiejności emocjonalnej, 

przeżywania tego, co się dzieje w 

relacjach  z innymi. 

  Jeśli dziecko chodzi do szkoły, styka 

się z rówieśnikami, jest poddawane 

ciągłej ekspozycji, musi się kontaktować 

z innymi, co zmusza je do choć 

częściowego przezwyciężania lęku.  

  





  W sytuacji izolacji/ nauki zdalnej takiego 

„ćwiczenia” nie było.  

  Postarajmy się zatem znowu przybliżyć 

kolegów naszego dziecka, poprzez 

zorganizowanie jakieś wspólnej aktywności, 

która będzie dla nich atrakcyjna oraz 

urozmaicenie wspólnie spędzonego czasu. 

 Można np. zaprosić kolegów do domu, 

zainicjować wspólny spacer, wyjście. 



Wyczuwalne napięcie 
  Rozmowa to najlepsza forma pomocy 

jaką możemy zaoferować dziecku w tej 
sytuacji. Rozmawiajmy z dziećmi szczerze 
bez oceniania. 

  Nastawmy się na aktywne słuchanie, 
akceptację problemów, które mogą 
wydawać się dla nas błahe a dla naszych 
dzieci są całym światem. 

  Przede wszystkim należy pamiętać, że 
słuchanie to niełatwa sztuka.  

  Należy wystrzegać się przerywania, 
podpowiadania, narzucania swoich 
poglądów czy określania emocji. 

 

  



Zapytajmy:  

Czego się boisz? Co Cię stresuje? Może jesteśmy w stanie 

jakoś pomóc? 

Wiem, że oceny nie są najważniejsze i że ten rok nie musi 

być z ocenami bardzo dobrymi. 



 Nie mówmy: 

 "nie martw się, wszystko będzie dobrze". 

  Musimy zmierzyć się z tym, co czuje 

dziecko, wysłuchać jego obaw,                 

po prostu to przegadać.  

 Wystarczy, że nasza pociecha 

zwerbalizuje te obawy, już to 

powinno pomóc.  



  Powinniśmy być ciekawi dzieci, 

tego co mają do powiedzenia, jak 

się czują, co myślą.  

  Zwracać uwagę na detale.  

  Euforia i podekscytowanie mogą 

bardzo często przykrywać lęk, 

maskować depresyjność. 



  Równie ważną formą pomocy co 

rozmowa, jest  zachowanie przez nas 

w tym okresie spokoju. 

  Jeśli zapewniamy dziecko, że 

będzie bezpieczne w szkole - 

wierzmy w to co mówimy.  

  

 



  Nie rozważajmy przy dziecku, co 

złego mogłoby się wydarzyć. 

  Raczej dopytujmy je, czy czegoś 

się obawia. 

  



  Pomocna w rozładowaniu napięcia 

może być tutaj również aktywność 

fizyczna ( wspólne wyjście na rower lub 

w przypadku starszych dzieci 

zaproponowanie wysiłku fizycznego w 

formie wyjścia ze znajomymi na 

piłkę…) 

 



    WHO zaleca ok. 60 min ruchu dla 
dziecka codziennie, najlepiej na dworze.  

  Pozwól dziecku chodzić na piechotę 
do szkoły! 

    Pozwól dziecku na dowolną zabawę 
bez nadzoru dorosłych – może to jest 
czas na redukcję grafiku zajęć 
dodatkowych!  

  Nie należy bać się nudy, chaosu, 
bezcelowych bezsensownych                  
(wg. dorosłych) działań dziecka.  

 One też są potrzebne! 

 



A może wspólny obiad…? 

 Z badań wynika, że od częstotliwości 
rodzinnych obiadów zależy: 

 rozwój słownictwa dziecka 

  umiejętność czytania i pisania 

  zdolności matematyczne 

  lepsze wyniki na egzaminach 

  mniejsze prawdopodobieństwo 
zachowań ryzykownych ( palenie, alkohol, 
narkotyki, zaburzenia jedzenia, depresja, 
myśli samobójcze) 

 



  Wspólne posiłki poprawiają relacje                

w rodzinie i wpływają pozytywnie na 

kontakt rodziców z dziećmi. 

    

 

 



Kłopoty ze snem 

  Nauka zdalna zmieniła rytm dnia 
niejednego ucznia.  

  Należy pamiętać, że 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. Kładzenie 
się spać zawsze o tej samej porze, w 
dobrze wywietrzonym pokoju, z 
unikaniem niebieskich ekranów na co 
najmniej dwie godziny przed snem. 



 Pamiętajmy, że dzieci  

(tak samo jak my - dorośli)  

potrzebują czasu, żeby dostosować się do 
nowych warunków.  

  Nie stawiajmy przed dzieckiem nazbyt 
wygórowanych oczekiwań, np. w kontekście 
ocen.  

  Ważniejsze jest, to żeby dziecko 
pozytywnie odnalazło się w nowej, szkolnej 
rzeczywistości.  

  Żeby nie przeżywało nadmiernego stresu, 
a w razie czego umiało sobie z nim radzić.  

     Istotne jest także to, by wiedziało, że                
w razie trudności zawsze może zwrócić się               
o pomoc, np. do rodzica, wychowawcy, 
pedagoga szkolnego czy specjalistów z 
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 



Pamiętajmy! 

Zdrowie psychiczne naszych 

dzieci jest ważniejsze                    

niż ich oceny! 



 Jeżeli trudności w funkcjonowaniu 
Twojego dziecka w szkole,  

pomimo Twojego wsparcia będą 
utrzymywały się zbyt długo   

poszukaj pomocy u specjalistów.  
 

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE: 
 nieobecność 
 brak prac 
 wycofanie 
 zmiana postawy 
 
  



Rodzicu ! 

 Nie wahaj się prosić                         

o wsparcie innych osób.  

 Czasami już sama rozmowa                

z drugą osobą pozwala spojrzeć na 

dany problem z innej perspektywy              

a dzięki temu  również poszukać 

możliwych rozwiązań. 



 Możesz zgłosić się ze swoimi obawami 

bezpośrednio do wychowawcy klasy, 

pedagoga szkolnego lub innego specjalisty. 



Gdzie można jeszcze uzyskać 

wsparcie?  

 I N S T Y T U C J E , 

   N U M E R Y    T E L E F O N Ó W,                  

S T R O N Y   I N T E R N E T O W E 



 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI 

 I MŁODZIEŻY 

116 111 
 

 

 

Dzieci mogą zadzwonić lub napisać, gdy 
coś ich martwi, mają jakiś problem a nie 
mają z kim porozmawiać bądź wstydzą 

się o czymś opowiedzieć 
 Można również wiadomości wysyłać 

przez stronę www.116111.pl  
  
 Pomoc świadczona przez konsultantów 

telefonu 116 111 jest całkowicie 
bezpłatna. 

 

Pomoc w kryzysie psychicznym 

 



 

TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA 

PRAW DZIECKA 

800 12 12 12  

 

 
 Telefon jest bezpłatny i czynny od 

poniedziałku do piątku od godziny 

8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne).  

 Jeśli zadzwonimy tam w godzinach 

nocnych i zostawimy informację                   

o sobie i swój numer – konsultanci do 

nas oddzwonią. 

 



CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB                     

W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO 

800 70 2222 
 

 Bezpłatna linia, która działa 24 godziny 
przez 7 dni w tygodniu 

 
 E-mail: porady@liniawsparcia.pl 
 
 Strona www.liniawsparcia.pl 
 
 

Pomoc w kryzysie psychicznym 

 

mailto:porady@liniawsparcia.pl
http://www.liniawsparcia.pl/


TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB 

DOROSŁYCH W KRYZYSIE 

EMOCJONALNYM 

116 123  
 

 

 Telefon powstał z myślą o osobach, które z 
różnych powodów nie mają możliwości 
bezpośredniego kontaktu z psychologiem. 
Oferta kierowana jest do osób dorosłych w  
kryzysie emocjonalnym, potrzebujących 
wsparcia i porady psychologicznej, rodziców 
potrzebujących wsparcia w procesie 
wychowawczym oraz osób 
niepełnosprawnych.  

 Pod telefonem dyżurują specjaliści codziennie 
od 14.00 do 22.00. 

 Numer jest bezpłatny. 

 
Pomoc w kryzysie psychicznym 

 



Drodzy rodzice! 

 Chcemy aby powrót Waszych dzieci              

do szkoły był dla nich przyjemny! 

 To nie będzie czas weryfikacji             

zdalnej nauki! 

 Skupmy się na „tu i teraz”,                            

na powrocie i odbudowaniu relacji ! 

 



Wszyscy i rodzice i nauczyciele  

mamy jeden cel ! 

Współpracujmy ze sobą! 

Tylko w ten sposób damy dzieciom 
tego czego najbardziej potrzebują:  

  NASZEGO WSPARCIA ! 

 
 

 

 

      

     


