
JAK WSPIERAĆ 

DZIECKO W 

POWROCIE DO 

SZKOŁY PO 

PANDEMII

PORADNIK 

DLA RODZICA



DRODZY RODZICE !

PRZED WASZYMI DZIEĆMI 

KOLEJNE ZMIANY

- ZMIANA RYTMU DNIA, 

- WARUNKÓW NAUCZANIA, 

KONIECZNOŚCI -

PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO 

ZASAD PANUJĄCYCH W 

SZKOLE STACJONARNEJ



BĘDĄ DZIECI, KTÓRE PRZYSTOSUJĄ SIĘ 

OD RAZU, ORAZ

TAKIE, KTÓRYM ADAPTACJA ZAJMIE JAKIŚ CZAS, 

WAŻNE, BYŚMY PAMIĘTALI, JAK WAŻNI  W TYM

PROCESIE JESTEŚMY MY- DOROŚLI.

BĘDĄC PEŁNI SPOKOJU I AKCEPTACJI, ŻE MA

PRAWO BYĆ TRUDNIEJ ORAZ GOTOWOŚCI, BY 

TOWARZYSZYĆ DZIECKU 

W PRZEŻYWANIU WSZELKICH EMOCJI, 

DAJEMY MU NIEOCENIONE WSPARCIE.



DRODZY RODZICE CHCEMY ŻEBY POWRÓT

DO SZKOŁY WASZYCH DZIECI

BYŁ PRZEDE WSZYSTKIM CZASEM 

ODBUDOWY RELACJI

TO NIE BĘDZIE CZAS WERYFIKACJI ZDALNEJ 
NAUKI 

SKUPIMY SIĘ NA "TU I TERAZ”

NA POWROCIE PO TAK DŁUGIM 

CZASIE DO SZKOŁY STACJONARNEJ



OTO KILKA PODPOWIEDZI

JAK WSPIERAĆ DZIECKO 

W POWROCIE DO SZKOŁY PO 

PANDEMII



 Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o ewentualnych

niepokojach i wątpliwościach związanych z powrotem

do szkoły

 Staraj sie rozmawiać na 3 płaszczyznach:

1. fakty (kiedy i jak wrócimy do szkoły )

2. myśli (czy to dobra decyzja? plusy i minusy)

3. uczucia (co czujesz, kiedy myślisz o powrocie?)

WAŻNE ! Słuchaj i okazuj zrozumienie nawet jeśli Tobie

problemy dziecka wydają się błahe. Akceptuj trudne myśli 

i emocje, zapewnij o wsparciu.



▪ Szukaj balansu pomiędzy stanowczością

a wyrozumiałością ( jeżeli twoje dziecko ma

problem z wyjściem z domu do szkoły

pamiętaj, że ono nie robi tego, aby Cię

celowo zdenerwować )

▪ Staraj się pomóc dziecku nie

koncentrować na negatywach, pokazuj

pozytywy powrotu do szkoły

▪ Stwórz razem z dzieckiem listę

przyjemności jakie mogą je spotkać w

szkole



• Pamiętaj o zaletach, zdolnościach, osiągnięciach

swojego dziecka - podkreślaj je i ich rolę

w powrocie do szkoły

• Porozmawiaj z dzieckiem o tym, czego o sobie 

nauczył sie w czasie pandemii

• Doceniaj małe kroki, chwal za pokonywanie

trudności

• Daj dziecku czas na przystosowanie się do 

powrotu, nie popędzaj



Jesli coś Cię niepokoi, nie bój się szukać

pomocy

Zgłoś się do specjalisty – psychologa, pedagoga  

szkolnego, bądź wychowawcy

Zaniepokoić powinny Cię w szczególności: niski nastrój, 

brak odczuwania radości, utrata pasji i zainteresowań, 

silna drażliwość, mocne wahania nastroju, zaburzenia 

snu i apetytu, paniczne unikanie tematu powrotu do 

szkoły



Dbaj o siebie i buduj atmosferę

wspracia razem z nauczycielami

(im tez jest ciężko)

Pamiętaj grasz z nauczycielami

do jednej bramki a nie w 

przeciwnych drużynach

Dzieci potrzebują szczęśliwych

realizujących się także poza

rodzicielstwem mam i ojców



BĄDŹMY BLISKO DZIECI
DAJMY IM TO, 

CZEGO NA TEN MOMENT 
POTRZEBUJĄ NAJBARDZIEJ: 

EMPATIĘ I WSPARCIE


