


 Pandemia koronowirusa zmieniała nasze 
życie o 360 stopni. Jesteśmy zmuszeni, to 
pozostawania w domach do pracy zdalnej.  
Nasze dzieci z powodu zamknięcia szkół 
uczą się zdalnie z pomocą środków 
multimedialnych.  

 Dla nastolatków to bardzo trudny czas bez 
bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, 
które na tym etapie ich życia są bardzo 
znaczące. Dzięki nowoczesnej technologii, 
mogą pozostawać ze sobą w kontaktach 
online, jednak to nie to samo co widzenie się 
ze sobą twarzą w twarz.  



 Gdy nasze dzieci widzą nasze zdenerwowanie 
spowodowane lękiem przed nową sytuacją, 
silnymi emocjami które czasami mogą nam 
towarzyszyć poprzez nieprzerwany kontakt z 
naszymi najbliższymi pod jednym dachem, 
mogą również poczuć się niepewnie. 

  Dlatego tak ważna jest szczera rozmowa o 
aktualnej  sytuacji w której się znajdujemy. 
Nasze pociechy muszą mieć zapewnione 
poczucie bezpieczeństwa dla pełnego 
rozwoju i zdrowia psychicznego.  



 Te  wyjątkowy czas jest również trudny dla 
nas dorosłych. Najlepsze na tym etapie jest 
zaplanowanie „planu dnia”, aby z góry było 
wiadomo kiedy i co robimy. Daje to nam i 
naszym dzieciom namiastkę, „normalnego” 
życia jakie dotąd prowadziliśmy.  

 Dzięki odpowiednio zaplanowanym zajęciom 
w ciągu dnia, możemy efektowniej pracować, 
spędzać czas wolny, zorganizować czas na 
naukę i zabawę dla naszych dzieci.  

 Czasami możemy jako rodzice napotykać się  
z buntem ze strony naszych pociech, ale 
dzięki konsekwencji zachowania, w końcu to 
zaakceptują, a dzięki temu będą się czuły się 
bezpieczniej i lepiej.   



 W takim planie dnia najważniejsze są ramy 
czasowe, kiedy wstajemy, jemy śniadanie, 
kiedy planujemy czas na naukę. Jest to 
bardzo ważne, aby być na bieżąco z 
materiałem i nadrobić zaległości.  

 

 Bardzo ważne jest zaplanowanie korzystania 
z urządzeń multimedialnych, pamiętając o 
granicach czasowych.  



 Pamiętajmy że niekontrolowane używanie 
urządzeń multimedialnych może prowadzić 
do uzależnień,  może też mieć inne 
negatywne skutki. Z drugiej strony bądźmy 
ze sobą w stałym kontakcie: piszmy do 
siebie sms-y, wysyłajmy zdjęcia, 
komunikujmy się ze sobą, pielęgnujmy 
poczucie bliskości psychicznej i pozwólmy 
na to dzieciom ale w ograniczonym, 
kontrolowanym przedziale czasowym 



 Korzystajmy z czasu, który został nam dany 
abyśmy mogli spędzić go w gronie 
rodzinnym. Korzystajmy z pięknej pogody, 
wychodźmy na spacery oczywiście stosując 
się do zaleceń i ograniczeń. 

 

 Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo 
zdrowia  
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