
 
DROGI RODZICU!  

 
 
Rozmawiaj z dzieckiem. Spytaj, jak minął mu dzień w szkole. Nie daj się zbyć 
zdawkowym „dobrze”. Zadawaj pytania otwarte typu: „Która chwila była 
najfajniejsza/trudna/ przyjemna itp.”, „Z kim bawiłeś się na przerwie? Co 
porabialiście”, „Czy coś Cię zasmuciło/ zaniepokoiło/ zawstydziło?”  

 
Nie lekceważ obaw dziecka. Pozwól o nich swobodnie opowiedzieć. Podziel się 
swoimi przeżyciami ze szkolnych lat. Wykaż się dużą cierpliwością w stosunku 
do obaw dziecka. Przypomnij o aktywnościach, z których dziecko dotychczas 
czerpało radość w szkole. 
 
Pamiętaj, że wychowawcom i nauczycielom zależy, aby Twoje dziecko dobrze 
czuło się w szkole. Bądź z nimi w kontakcie. 
 
Wytłumacz, że dzieci różnie mogą odczuwać lęk przed pandemią czy 
powrotem do szkoły. Nie wolno z tego żartować. 
 
Przypomnij dziecku o konieczności przestrzegania procedur bezpieczeństwa 
związanych z pandemią. Spokojnie porozmawiaj o tym z dzieckiem. 
Wytłumacz, co jest ważne i z jakiego powodu. Dopilnuj, aby miało ze sobą 
mały płyn do dezynfekcji, chusteczki higieniczne, maseczkę, ewentualnie też 
drugą na zapas czy na zmianę.  

 
Jeżeli zauważysz, że Twoje dziecko odczuwa lęk związany z pandemią COVID-
19, nie mów do niego: „Wszystko będzie dobrze” lub „Weź się w garść”.  
Zapytaj dziecka, czego konkretnie się boi i zastanów się, w jaki sposób możesz 
mu pomóc.  
 
W razie potrzeby poszukaj pomocy u specjalistów (psycholog, pedagog). 
 
Często przytulaj swoje dziecko i mów, jak bardzo jest dla Ciebie ważne. Mów 
do niego: „Poradzisz sobie, dasz radę! Jestem z Ciebie dumny”.  
 
Wspieraj dziecko podczas odrabiania prac domowych, ponieważ może być na 
początku trochę zagubione. Zadbaj o swoje pozytywne nastawienie. 
Narzekając na ilość pracy, potęgujesz u dziecka bezsilność i zniechęcenie. 

 
Daj czas na wdrożenie do szkolnego rytmu. Zrozum, że dziecko może o czymś 
zapomnieć, nie wykonać na czas zadania itp. Nie wynika to z jego złych 
intencji. Dziecko w naturalny sposób chce spełniać oczekiwania dorosłych, ale 
nie zawsze może wszystkiemu sprostać. 
 

 

Wspieraj i nie oceniaj. Pochwała zdziała więcej niż kara. 
 


