
Szanowni Państwo! 

 

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej i niespotykanej dotąd sytuacji. Sami nie 

znamy odpowiedzi na wiele pytań, sami zostaliśmy postawieni w nowych, 

niejednokrotnie trudnych dla nas sytuacjach. Dla niektórych jest to praca 

zdalna, kiedy w domu przebywają dzieci, dla innych konieczność pracy często w 

odległych miejscach i konieczność dojazdu do nich, dla jeszcze innych sytuacja 

finansowa wywołana kryzysem, znacząco wpływająca na jakość życia, bądź lęk 

o przyszłość. Jeszcze inni z nas martwią się o swoich starszych nierzadko 

schorowanych rodziców, którzy akurat w tej kryzysowej sytuacji są ostatnimi 

osobami, które powinny nam pomagać. Rodzice naszych ósmoklasistów 

zapewne martwią się jeszcze o egzaminy, od których przecież tak wiele zależy. 

Jak więc widzimy sami przeżywamy mnóstwo emocji, które łatwiej, bądź 

trudniej jest nam zidentyfikować i nazwać. Co więc z naszymi Maluchami, tymi 

młodszymi i starszymi? Jak z nimi rozmawiać, aby zanadto nie przestraszyć, ale 

jednocześnie, aby  miały poczucie powagi sytuacji.  

Stara prawda głosi, mówmy dziecku prawdę ale zawsze dostosowaną do 

jego wieku. Jeśli nie masz pewności, jeśli sam nie znasz odpowiedzi na pytanie 

(a niejednokrotnie obecnie nie znasz) lepiej w wypowiedzi po prostu przyznaj 

się do tego, a nie snuj opowieści, że nic się nie dzieje. Słowo ,,nie wiem” 

przystoi rodzicowi, choć trudno nam się z tym pogodzić. Nie możemy uspokajać 

dziecka, jednocześnie sami będąc niespokojni. Jeśli wielokrotnie w ciągu dnia 

sprawdzamy serwisy informacyjne, czy rozmawiając przez telefon analizujemy 

sytuację społeczno – polityczną kraju, mówimy podniesionym tonem mocno 

gestykulując, a jednocześnie mówimy dziecku, żeby się nie martwiło, to dostaje 

ono sprzeczne komunikaty. Taka informacja nie jest dla dziecka dobra. 

Najlepsze, co możemy zrobić to nazwać to, co się obecnie dzieje mówiąc „ To 

jest nowa sytuacja dla nas wszystkich ale, aby nas wszystkich ochronić musimy 

podjąć nieco inne niż dotychczas działania np. nie chodzimy do szkoły, tylko 

pracujemy z domu”. Zawsze możemy przekazać wtedy informację, w jaki 

sposób dbać o higienę, bo każdy z nas również dziecko może dbać i  o siebie i o 

innych.  



W głowie dziecka może rodzić się wiele różnych pytań ,,Co będzie jak 

zachoruję”, ,,Czy ja umrę?”, ,,Czy babcia i  dziadek mogą umrzeć”? 

Odpowiadając na tego typu pytania ważne jest, aby stwarzać poczucie 

bezpieczeństwa, nie wybiegać w przyszłość, mówić o tym, co dzieje się tu i 

teraz. Zawsze można dziecku odpowiedzieć, że nie wiem, co się wydarzy, ale ja 

zawsze będę chronił/a i Ciebie i całą naszą rodzinę, aby nikomu nie stała się 

krzywda.  

Inaczej niewątpliwie powinniśmy rozmawiać z nastolatkami. Najpierw 

czas bez nauki potraktowali jako ,,koronaferie”  z wielką radością ale wraz z 

upływem czasu, taką przymusową izolację zaczynają traktować jako zamach na 

swoją wolność. Nikt im nie będzie nic kazał. Wykażmy się jako rodzice dużą 

empatią w stosunku do tego, co czują, mają prawo. Sądzę, że wielu 

nastolatków nie do końca czuje zagrożenie, natomiast czują się zamknięci w 

domu, nie mogą spotykać się z rówieśnikami, niekiedy atmosfera w domu jest 

napięta, chętnie więc by wyszli, a nie mogą. Za atmosferę w dużej mierze 

odpowiedzialni są dorośli i to oni ją regulują (przypominam , że w sytuacjach 

napiętych zawsze pomocne jest poczucie humoru). Ze starszymi dziećmi warto 

więc oglądać serwisy informacyjne, które informują o zagrożeniu i o 

konsekwencjach.    

Przed nami też dużo wspólnego czasu. Mam świadomość, że wielu 

rodziców pracuje zdalnie ale po zakończonej pracy nie ma zajęć dodatkowych 

na które można zawieźć dzieci, kina, czy teatru. Postarajmy się ten czas spędzić 

wspólnie. Może ten podarowany nam czas jest okazją do przyjrzenia się temu, 

co dzieje się w naszej rodzinie, czy lubimy i potrafimy być z naszymi dziećmi i 

czy sprawia nam to przyjemność.  

 

Na bieżąco postaram się zamieszczać na stronie szkoły interesujące 

informacje związane z ,,kryzysowym czasem, czasem koronawirusa”. 
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