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P E D A G O G   

 

Wsparcie  

Drodzy Uczniowie   Drodzy Rodzice! 

Uczniowie potrzebują emocjonalnego wsparcia. 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragnę zapewnić o swojej gotowości do współpracy, 

niesieniu wsparcia. Jeśli ktoś z Was ma taką potrzebę, to zachęcam do kontaktu. Pomoc w postaci 

konsultacji, poradnictwa i ewentualnych interwencji psychologiczno-pedagogicznych kieruję do 

Rodziców oraz naszych Uczniów. W sytuacjach trudnych takich jak: pojawienia się lęku, obniżenia 

nastroju, czy innych przejawów kryzysu emocjonalnego lub nieradzenia sobie z sytuacją zewnętrzną, 

proszę o kontakt.  

 

Proszę o kontakt  

poprzez wysłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym 

lub poprzez adres mailowy: wnukkrzystof@spwietlin.pl 

następnie spróbujemy skontaktować się w innej formie 

 

Rozmowa z uczniami o aktualnej sytuacji 

Działania pedagoga, oprócz kontynuacji dotychczasowych form wsparcia realizowanych na rzecz 

uczniów, obejmują również zadania z zakresu profilaktyki problemów związanych z aktualną 

sytuacją, izolacją uczniów, postawy wobec obowiązku szkolnego, udziału w zajęciach (online), 

rozwijaniem postaw odpowiedzialności za siebie i innych, prospołecznych itd. 

 

 



Wskażmy dzieciom, co jest najważniejsze w życiu 

Szukając skutecznego remedium na wypalenie uczniowskie i stres szkolny, warto przypomnieć 

wyniki słynnych amerykańskich badań - „Harvard Study Life Development”, które są prowadzone 

już od 75 lat. Wskazują one niezbicie, że ludzie, którzy mają dobre relacje z innymi są bardziej 

szczęśliwi, zdrowsi i żyją dłużej od osób samotnych. Badania te wykazały, że ludzie samotni nie 

tylko żyją krócej, ale też częściej zapadają na zaburzenia psychiczne. Niestety, jednocześnie badania 

pokazują też, że współcześni nastolatkowie zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy i jako główne 

źródła szczęścia wskazują wcale nie dobre relacje z innymi ludźmi, lecz przede wszystkim bogactwo 

i sławę! 

 

Cyberprzemoc: jak uchronić przed nią swoje dzieci 

Psycholodzy potwierdzają istnienie tego niebezpiecznego trendu. 

Dzieci są coraz bardziej osaczone przez rodziców i system edukacji, mają ustalone ścisłe plany dnia, 

które wręcz zabijają samodzielność, kreatywność i uczucie wpływu na życie. Narzucana jest na dzieci 

presja nakierowana na osiągnięcia, sukces. To często wywołuje nieprzyjemne emocje. Dlatego tak 

ważna jest w dzisiejszych czasach edukacja emocjonalna i to już od najmłodszych lat – podkreśla 

Marzena Martyniak, psycholog z Instytutu Rozwoju Emocji i współwłaścicielka przedszkola Kraina 

Emocji, które działa w Warszawie. 

Krzysztof Ostaszewski zastrzega jednak, że jest też wiele dowodów wskazujących na to, że dobrze 

zorganizowany czas wolny dzieci i młodzieży sprzyja ich pozytywnemu rozwojowi i pomaga 

rodzicom chronić dzieci przed niektórymi zagrożeniami. Ważna jest zatem w tej kwestii, podobnie 

zresztą jak ze wszystkim w życiu, zdrowa równowaga. 

Przeciążenie zajęciami dodatkowymi to jednak nie wszystko. 

Niepokojącym faktem jest również to, że dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają w sieci, za 

pośrednictwem smartfonów i komputerów. Ma to różne konsekwencje. Poświęcają przez to coraz 

mniej czasu na aktywność fizyczną i bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi, dodaje Krzysztof 

Ostaszewski. 

 

Spędzanie czasu w domu 

Wspólne wykonanie wszystkich obowiązków domowych pozwoli nam rodzicom lepiej poznać 

nasze dzieci, im szerzej spojrzeć na obowiązki wykonywane przez rodziców. Docenią wkład pracy 

w prowadzenie gospodarstwa domowego. 



Nie zostawiajmy dziecko same w pokoju. Wspólne sprzątanie, pieczenie gotowanie poza 

zacieśnieniem więzi rodzinnych przysposobi je do późniejszego dorosłego życia.  Gdzie jak nie w 

domu dziecko ma się nauczyć obsługi podstawowych urządzeń AGD, szacunku do pracy innych 

osób, okazywania szacunku i zrozumienia dla innych, ale nie zmuszajmy naszych dzieci, 

zachęcajmy je do pomocy w obowiązkach, by dla nich była to forma w pewnym sensie rozrywki. 

Pamiętajmy również by nie zapomnieć pochwalić dziecko za wykonana pracę by czuły się 

docenione. Częste pochwały dają większe efekty niż ciągła krytyka. Dzieci muszą czuć się ważne, 

potrzebne i w pełni akceptowane.   

 

Propozycje spędzania czasu w warunkach domowych,  

gry i zabawy, zajęcia rodzinne: 

 Państwa miasta  

 Gry planszowe,  

 Gry karciane np. Piotruś,  

 Gra w statki,  

 Rysowanie mapy z ukrytymi skarbami w domu i ich odnajdywanie,  

 Spektakl teatrzyku kukiełkowego na podstawie bajki czy filmu, 

 Kolorowanie kolorowanek,  

 Układanie puzzli,   

 Czytanie książek,  

 Opowiadanie o ciekawych zawodach,  

 Jaki chce wykonywać zawód i co w tym kierunku muszę zrobić, 

 Lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej, 

 Oglądanie zdjęć, pamiątek rodzinnych,  

 Planowanie spędzenia czasu po pandemii,  

 Rozmowy o zainteresowaniach dzieci,  

 Pisanie listu do starszych osób, np. samotnych  

 Rozmowy o naszych przodkach z rodziny,  

 Rysowanie drzewa genealogicznego, 

 Poznanie historii miejscowości w której mieszkamy oraz regionu, 

 

 



Relaks  

Dla każdego z nas oznacza wykonywanie innej czynności. Jednych będzie ona relaksować a innych 

frustrować. 

Mogą to być takie czynności jak: czytanie książek, szydełkowanie, oglądanie filmów, 

majsterkowanie, pieczenie, prasowanie, sport czy kolarstwo.   

Rodzice wiedza co ich relaksuje, a dzieciom czasem trzeba podpowiedzieć, dać im propozycje aby 

same wybrały stosowną czynność.  

 

Wdrażanie technik i sposobów relaksacyjnych 

Przykładowa metoda  

1. Włącz cicho muzykę z serii relaksacyjna,  

2. Usiądź na podłodze i rozluźnij się (np. pozycja lotosu),  

3. Zamknij oczy,  

4. Oddychaj spokojnie głęboko i równomiernie,  

5. Wsłuchaj się w muzykę,  

6. Oczami wyobraźni przenieś się w miejsce relaksacyjne.  

7. Ćwiczenie może trwać dowolną długość czasową – minutę lub kwadrans,  

  

 

 

 

Pomaganie dziecku w radzeniu sobie ze stresem 

STRES jest zjawiskiem nieuniknionym! Nie uchronimy naszych dzieci przed wszystkimi 

czynnikami wywołującymi stres, poza tym, nie byłoby to wcale wskazane, gdyż tak jak 

z  bakteriami, ich działanie uodparnia nas na kolejne choroby, a sterylizacja sprawia, 

że stajemy się bardziej podatni na działanie wirusów. Musimy raczej nauczyć nasze dzieci 

walczyć z naciskami, niż ich unikać! 

Stresujący, bardziej lub mniej, jest każdy moment w naszym życiu. Jak zatem, w tym 

pełnym zagrożeń i współzawodnictwa świecie, zapobiec temu, by nieunikniony stres nie 
zniszczył naszych dzieci. 

Istotą tzw. procesu uodparniania dziecka na stres jest tłumaczenie i pokazywanie na 

przykładach oraz uczenie jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.  



Nauczymy nasze dzieci skuteczniej radzić sobie w życiu, pokonywać kolejne przeszkody, 

korzystając z następujących sposobów: 

 

Dopilnuj, aby twoje dziecko miało wystarczającą ilość snu 

stwarza on możliwość do odnowy, przywraca równowagę umysłową i czujność, usuwa 
stan frustracji, pozwala skuteczniej się uczyć. 

 

Sposoby poprawienia snu dziecka 

 ograniczenie hałasu, 

 ustalenie regularnych pór snu, 

 ograniczenie bodźców na kilka godzin przed udaniem się dziecka na spoczynek, 

 eliminowanie przed snem pokarmów zawierających kofeinę, 

 stworzenie przyjemnego rytuału zasypiania, 

 

Pomóż dziecku utrzymać prawidłową kondycję fizyczną 

Ćwiczenia fizyczne poza korzyściami natury biologicznej, zużywają adrenalinę ("hormon 

stresu"), wzmacniają poczucie pewności siebie, obniżają poziom frustracji, poprawiają 
nastrój. 

 

Naucz dziecko sztuki relaksu 

Ćwiczenia mają na celu obniżenie poziomu adrenaliny u dziecka i wprawienie go w stan 

niskiego pobudzenia: 

1. znajdź ciche, spokojne miejsce, w którym dziecko będzie mogło regularnie, bez 
zakłóceń się relaksować, idealnym miejscem jest sypialnia; 

2. dopilnuj, by krzesło, a początkowo łóżko było bardzo wygodne, zapewnij całkowite 
oparcie dla ciała (poduszki redukują napięcie); 

3. powiedz dziecku, że celem ćwiczeń relaksacyjnych jest całkowite rozluźnienie ciała, 

cisza i spokój, poczynając od 5 minut, aż do 30, 

4. rozpocznij relaks od ćwiczenia napinania kolejnych grup mięśni, a następnie ich 

rozluźnianie, 



5. pod koniec czasu przeznaczonego na relaks powiedz dziecku, żeby poruszało się tak 

wolno jak tylko potrafi, czas ten można wykorzystać na czytanie książki lub spacer. 

 

Zaszczep swoje dziecko przeciwko stresowi 

1. stopniowo wystawiaj je na różnego rodzaju problemy, 

2. oprzyj się impulsowi ratowania i wyręczania, 

3. naucz zdrowego mówienia do siebie 

4. ucz sposobów powrotu do zdrowia, czyli po każdym stresie konieczny czas na 
regenerację sił, 

5. naucz dziecko „filtrować” stresujące czynniki. 

 

Wzmocnij u dziecka poczucie własnej wartości 

1. zapewniaj dziecko o tym, że jest kochane i wartościowe tylko dlatego, że istnieje, żadne 

inne warunki nie muszą być przez nie spełnione, by uzyskać twoją miłość; 

2. bądź czujny na oznaki poczucia niskiej wartości, 

3. wzmacniaj nawet najdrobniejsze sukcesy, 

4. zaczynaj rozmowę z dzieckiem od dostrzeżenia pozytywnych elementów jego 

zachowania, pracy, nauki, itd.; 

5. stosuj wzmacnianie pozytywne tzn. zwracaj uwagę na dziecko wtedy, gdy zachowuje 

się w sposób pożądany, 

6. „mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” (J.Korczak), buduj w nim zaufanie 

we własne możliwości, zapobiegaj poddawaniu się i rezygnowaniu z podejmowania 
zadań, 

7. spraw, by jak najczęściej mogło być z siebie dumne! 

 

 

Zachęcam też do dzielenia się pomysłami na to, jak oswoić tą nową rzeczywistość 
i przesyłania ich na mój adres e-mailowy. 

 

Pedagog SP Wietlin – Krzysztof Wnuk 


