
Jak wspierać dziecko w powrocie

do szkoły po pandemii?



Potrzeby ucznia po powrocie 
do środowiska szkolnego

Dzieci potrzebują czasu na to, aby wejść w nowy rytm funkcjonowania -
okresu przejściowego, mającego na celu powtórną adaptację do 
środowiska szkolnego. 

Ewentualne wystąpienie napięcia emocjonalnego, lęku, zależy od 
indywidualnych cech dziecka. 

Pamiętajmy o tym, aby obserwować dziecko i wszelkie zmiany w jego 
zachowaniu. Jeżeli stan psychofizyczny dziecka ulega pogorszeniu, warto 
zwrócić się o pomoc do specjalisty.



Nawiązanie dobrych relacji z nauczycielami             
i innymi rodzicami, wzajemne wsparcie

Powrót do szkoły to konieczność przystosowania się dziecka do nowej 
rzeczywistości, co może skutkować wzmożonym napięciem i niepokojem. 

Obserwacja zachowania się dziecka w różnych sytuacjach oraz 
wymienianie się spostrzeżeniami, w celu ustalenia wspólnego schematu 
interwencji.

Wspólne spotkania i rozmowy, w atmosferze wzajemnego zrozumienia                    
i poczuciu wspólnego celu jakim jest pomoc dziecku.                                  
Wymiana informacji, dostarczenie cennych wskazówek. 

Konstruktywna, życzliwa współpraca, oparta na wzajemnym porozumieniu. 



W tym celu:
Należy ustalić z nauczycielem możliwość regularnych konsultacji, które zapewnią 

odpowiednią ilość czasu na spokojną rozmowę bez pośpiechu i umożliwią wypracowanie 
zgodnego systemu rozwiązania problemów. 

Cenne jest również nawiązanie dobrych relacji z innymi rodzicami, wymiana doświadczeń, 
pomysłów np. odnośnie skutecznego redukowania stresu u dziecka po powrocie ze szkoły. 

Warto organizować spotkania, w trakcie których rodzice będą mogli prowadzić 
konstruktywne dyskusje i wymieniać poglądy z kadrą nauczycielską.  



Zadaniem osób dorosłych: rodziców, nauczycieli, specjalistów, jest: 

▪ zlokalizowanie przyczyn lęku, nadmiernego zdenerwowania u dziecka,                  
zachowań niepożądanych,

▪ ustalenie czy możemy wprowadzić jakieś zmiany w otoczeniu dziecka w organizacji 
jego czasu i aktywności, które ułatwią powrót do równowagi,

▪ ustalenie, czy dziecko nie jest obciążone zbyt dużym natłokiem wymagań, zadań, 
prac domowych oraz analiza funkcjonowania dziecka w szkole, domu, oraz jego 
relacji z rówieśnikami, 

▪ ważne jest zachowanie równowagi między obowiązkami i przyjemnościami.



Jak wrócić do rytmu codziennego 
chodzenia do szkoły?

W celu osiągnięcia sukcesu podczas przystosowywania się dziecka do nowej 

sytuacji, należy zadbać o jego pozytywne nastawienie do powrotu do szkoły. 

Wczesne wstawanie, uczestniczenie w lekcjach, obowiązek odrabiania prac 

domowych.



Zadbaj o motywację.

“Ludzki umysł jest bardziej nastawiony na wychwytywanie negatywów niż pozytywów - cecha 
ta była potrzebna naszym przodkom, by miłe obrazy i aktywności nie przeszkodziły w 
dostrzeżeniu niebezpieczeństwa. Niestety, współcześnie umiejętność ta powoduje, że chętniej 
ganimy niż chwalimy.” (Kołakowski, Pisula 2013).



Zadbaj o skupianie uwagi na pozytywnych 
wydarzeniach oraz zachowaniach dziecka.

Dostrzeganie pozytywnych zachowań przeciwdziała spadkowi motywacji u dziecka, 
a także w odpowiedni sposób wpływa na rozwój, np. ,,Super, dobrze spakowałeś 
tornister!”, “Cieszę się, że zgłaszałeś się dzisiaj do tablicy”, “Kuba, bardzo mi się 
podoba, jak odrobiłeś zadanie domowe z matematyki, skupiłeś się i byłeś bardzo 
uważny. Dla mnie to bardzo dobra praca - jestem z Ciebie dumny”.

Pamiętajmy, że normalne, codzienne zachowanie też warte jest zauważenia.



Regulacja emocji na poziomie myślenia

 zmiana sposób interpretacji danej sytuacji tak, aby stała się mniej 
zagrażająca/obciążająca, a co za tym idzie bardziej akceptowalna, 

 poszukiwanie,wspólnie z dzieckiem, korzyści wynikających z nowej sytuacji,

 akcentowanie tych elementów, które są dla dziecka atrakcyjne,

 ustalenie, jakich sytuacji obawia się dziecko, a następnie określenie, jakie 
kroki może podjąć, aby obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia 
lękotwórczej sytuacji, np. jeśli dziecko boi się, że nie będzie pamiętało, w 
której sali odbywają się dane lekcje, może nosić w kieszeni plan i sięgać do 
niego w takiej sytuacji.



Stosując pochwały wzmacniamy 
pożądane zachowania

Pochwały: “Motywują dziecko do wykonania obowiązków, budują 
pozytywną samoocenę, utrwalają zachowania, które pojawiają się 
sporadycznie, a także informują, co jest dobrym, akceptowanym                i 
pożądanym przez dorosłych zachowaniem.

W przypadku wielu dzieci pożądane zachowania doskonale wzmacniają 
pochwały społeczne: uśmiech, przytulenie, pocałunki, kontakt wzrokowy 
oraz okazanie uwagi.

Istotne jest to, że nie powinniśmy ograniczać się do pochwał za idealne 
wykonanie - bardzo często warto pochwalić coś, co było zrobione lepiej niż 
zazwyczaj.



Stosując pochwały używaj ich również w kierunku do osoby trzeciej np. mama 
po powrocie taty z pracy mówi do niego przy synu: “Wiesz, Kuba dzisiaj pięknie 
poszedł do szkoły, zgłaszał się kilka razy do tablicy i odrobił pracę domową z 
matematyki. Ciężko pracował i jestem z niego bardzo dumna”.

Wzmacniaj drobne, pozytywne zmiany, fragmenty wykonywanej pracy. 
Dziecko zaczęło pisać w zeszycie: “Napisałeś trzy zdania, pracowałeś 
znakomicie”.



Zasada Premacka- reguła „przyjemne po nauce” 
zapobiega wystąpieniu trudnego zachowania. 

 Wykorzystywanie czynności, którą dziecko lubi dla wzmocnienia czynności, która jest dla niego  
znacznie mniej przyjemna lub ciekawa. 

 Przykładem zastosowania tej zasady w pracy z dziećmi jest uzależnienie pojawienia się 
przyjemności od wykonania przez dziecko obowiązku, np. „Na komputerze grają osoby, które 
odrobiły lekcje”, “Bajkę/ film oglądają dzieci, które sprzątnęły pokój/ zabawki”. 

 Pamiętajmy, aby nie stosować tej zasady w odwrotny sposób, np. “Możesz jeszcze pograć na 
komputerze, ale potem musisz odrobić lekcje”. 

 Jeśli Twoje dziecko odwleka wykonanie obowiązku, to w takiej sytuacji pozwalasz mu na dalsze 
odwlekanie i wzmacniasz w ten sposób to zachowanie.

 Przyjemność przed nauką czyni naukę karą, natomiast przyjemność po nauce czyni naukę 
czynnością zyskowną. 

 Zasada Premacka może być stosowana w przypadku każdej czynności, do której nasze dzieci 
są niechętne. Dziecko wybiera pomiędzy przyjemnością (wykonanie zadania) i jej brakiem 
(odmowa). 

 Konieczne jest dotrzymanie słowa zarówno w dawaniu, jak i odbieraniu nagrody.



NAGRODY - sposób zwiększania motywacji 
zewnętrznej.

Bardzo często jest tak, że wolimy wykonać dodatkową pracę wtedy, 
gdy dostaniemy za to nagrodę. 
Ten rodzaj motywacji może się szczególnie sprawdzić przy wyjątkowo 
oporowych dzieciach. 

Aby nagroda nie stała się pewnego rodzaju przekupstwem, nie powinna być 
stosowana w celu niedopuszczenia do trudnego zachowania. 

W takiej sytuacji powinno się wyciągnąć konsekwencje poprzez zabranie 
przywileju na określony czas.



NAGRODY
• nagrody materialne - mogą być drobne typu lizak, cukierek, mała zabawka, naklejka;

• czas spędzony z ważną dla dziecka osobą - np. zagranie w grę planszową, wspólna

zabawa, rozmowa, słuchanie muzyki, wspólne wyjście do kina czy na spacer;

• uzyskanie przywileju związanego z możliwością dokonania wyboru - dziecko może

zdecydować, jaki będzie deser po obiedzie albo gdzie pójdzie na spacer;

• wydłużenie czasu dostępu do niektórych przywilejów - np. czas oglądania telewizji

czy godzina powrotu do domu;

• zwolnienie z wykonywania przydzielonego dziecku obowiązku - np. rodzic wychodzi

rano z psem zamiast dziecka;

• luksusowa nagroda - np. spodnie do xxx zł z wybranej przez dziecko marki;

• zakazany owoc - pozwolenie dziecku na robienie tego, co najbardziej lubi, a jest

zazwyczaj przez dorosłego ograniczane.



 Warto, aby nagrody przy dzieciach opozycyjnych na początku były 

stosowane regularnie. Następnie starajmy się je stopniowo ograniczać.

 Pamiętajmy o obserwacji swojego dziecka i konsekwencji w tym,             za 

co nagradzamy i kiedy zabieramy przywilej. 

 Rozmowa na temat zachowania, które nam się nie podobało, nie było 

właściwe, jest bardzo przydatna, aby dziecko dostrzegło pewne reguły i 

zasady.



Co zrobić, gdy u dziecka pojawia się złość?

 Zlokalizować przyczyny tej emocji oraz wprowadzić zmiany redukujące stan 
napięcia i zdenerwowania.

 Należy wykazać się spokojem i wytłumaczyć dziecku, że ma prawo do odczuwania 
skrajnych emocji, a także spróbować uświadomić dziecku, z czego taki stan może 
wynikać. 

 Warto wspomnieć, o tym, że złość, jak każda emocja, jest bardzo ważnym 
zjawiskiem, ponieważ informuje nas o tym, że coś nam się nie podoba, z czymś się 
nie zgadzamy, mamy zbyt dużo obowiązków lub ktoś ma wobec nas wygórowane 
oczekiwania, którym nie jesteśmy w stanie sprostać. 

 Możemy zwrócić uwagę na reakcje w organizmie, jakie złość wywołuje.

 Dziecko może dokończyć rozpoczęte przez nas zdanie: “jestem zły/a. ponieważ…”.



Co zrobić, gdy u dziecka pojawia się złość?

 Wspólne wypracować metody, które dziecko może samodzielnie zastosować, 
by rozładować wewnętrzne napięcie w sposób bezpieczny dla niego samego         
i dla otoczenia.                             
To bardzo indywidualna kwestia i zależy od możliwości, potrzeb i preferencji   
ucznia. 

 Sposoby radzenia sobie ze złością to np. próby rozładowania napięcia i nadmiaru 
energii  przy użyciu adekwatnych i akceptowalnych metod, jak ćwiczenia fizyczne, 
bieganie, jazda na rowerze lub korzystanie z technik wyciszających, takich jak 
świadome, głębokie oddychanie, masaż, wizualizacje czy słuchanie relaksującej 
muzyki. 

 Dobrym sposobem jest także zaangażowanie się w ulubioną aktywność, która 
zawsze sprawiała przyjemność: obejrzenie śmiesznych filmików, gra na komputerze 
czy zabawa ze swoim zwierzakiem. 

 Warto stworzyć wspólnie z dzieckiem taką listę “pomagaczy”, które są skuteczne               
i przynoszą dziecku ulgę.



Co zrobić, gdy u dziecka pojawi się lęk?

Ustalenie przyczyny i dostosowanie podejmowanych strategii do aktualnych potrzeb 

dziecka.

Rodzaje dziecięcych lęków:

• obawa i strach przed rozdzieleniem z rodzicami/opiekunami

• nadmierne zamartwianie się bez konkretnej przyczyny

• lęk przed konkretnym obiektem czy sytuacją

• lęk w następstwie przerażającego wydarzenia, który powraca pod postacią myśli

i wspomnień z nim związanych

• lęk przed kontaktami z obcymi osobami

• lęk wywoływany przez natrętne myśli, czasem związany również z poczuciem przymusu 

wykonywania określonych czynności (tzw. rytuałów)



Co może zrobić rodzic, gdy u dziecka pojawi się lęk?

 przygotować dziecko na nieuniknione sytuacje lękotwórcze, oswajać je z sytuacją 
wywołującą lęk - lęk wywołuje często to, co nieznane, niebezpieczeństwo ulega 
wyolbrzymieniu pod wpływem lęku

 panować nad swoimi lękami, starać się kontrolować własne reakcje – dziecko 
niejednokrotnie boi się czegoś, bo zobaczyło nasz lęk w kontakcie z daną osobą, 
sytuacją czy przedmiotem

 wspierać dziecko w sytuacjach trudnych poprzez wspólne wypracowanie strategii 
radzenia sobie w sytuacjach lękotwórczych, pomóc dziecku znaleźć sposób 
radzenia sobie z lękiem

 nie wyśmiewać lęków dziecka, nie zawstydzać, starać się zapewnić dziecku 
poczucie bezpieczeństwa

 cierpliwie wysłuchać dziecka i starać się je zrozumieć

 nauczyć dziecko komunikować swoje potrzeby

 skorzystać z fachowej pomocy



Przykładowe strategie pokonywania lęku 

(można stosować kilka strategii na raz):

• radzenie sobie z lękiem poprzez zabawę,

• czytanie historyjek, bajkoterapia, 

• poszukiwanie wsparcia społecznego,

• działania ukierunkowane na wzbudzanie przyjemnego afektu - lista 
przyjemności

• rozładowywanie napięcia emocjonalnego przez relaksację 

• regulacja emocji odbywająca się na poziomie myślenia

• nauka rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych



Poszukiwanie wsparcia społecznego 

 Warto upewnić się, że dziecko posiada wiedzę o tym, skąd i od kogo może 

otrzymać  pomoc w sytuacji trudnej oraz nauczyć je, w jaki sposób 

zakomunikować innym, że potrzebuje pomocy.

 Może zdarzyć się tak, że w sytuacji wzbudzającej niepokój dziecku trudno będzie 

poinformować innych o tym, że potrzebuje wsparcia za pomocą słów, dlatego 

też można ustalić wcześniej z dzieckiem jakiś znak/gest, który będzie dla innych 

jasną informacją, że w danym momencie potrzebuje ono pomocy.

 Zadbaj też o to, aby osoba udzielająca wsparcia wiedziała, w jaki sposób to 

zrobić.



Nauka rozpoznawania własnych stanów 

emocjonalnych

Wytłumacz dziecku, jakie zmiany zachodzą w organizmie człowieka, kiedy 
odczuwa lęk.

Opowiedz o tym, jakie emocje może odczuwać w trudnych sytuacjach, a 
także o objawach lęku pochodzących z ciała (m.in. przyspieszone bicie serca, 
duszności itp.).



Zadbaj o relacje z rówieśnikami 

 Obserwujemy zachowania dziecka, aby wiedzieć, czy zaszły jakieś zmiany w jego 
zachowaniu, które mogą świadczyć o problemach w grupie rówieśniczej oraz stały 
kontakt z nauczycielem.

 Jedną z przyczyn pogorszenia się kontaktów rówieśniczych naszego dziecka może 

być zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, które czuje się bezpiecznie łatwiej 

nawiązuje relacji z innymi oraz wchodzi w interakcje rówieśnicze.

 Powinniśmy pozytywnie wzmacniać każdą interakcję, jakie nasze dziecko podejmuje              

z innymi dziećmi poprzez uśmiech, pochwałę czy miłe słowo.



 Pomóż dziecku w kształtowaniu wzajemnego komunikowania się z rówieśnikami 
poprzez zachęcanie do rozmowy, zadawanie pytań oraz do zachęcania zadawania 
ich przez dziecko. 

 Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby te  rozmowy przebiegały w miłej, 
pozytywnej atmosferze. Możemy zaproponować, aby nasze dziecko zaprosiło swoją 
koleżankę lub kolegę do domu i zorganizować im wspólny czas, który będzie dla 
nich atrakcyjny, aby pomóc im w ponownym nawiązaniu więzi. 

 Pomocne również może być czytanie opowiadań/ wspólne oglądanie filmów 
o budowaniu relacji.

 Omów z dzieckiem, które zasady są akceptowane w grupie rówieśniczej,                        
a które nie oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z nieprzestrzegania tych zasad.

 Te wszystkie czynności mają na celu ponowne ukształtowanie pozytywnej wizji 
zarówno rówieśników, jak i nauczycieli oraz szkoły. 
Dzięki temu dziecko będzie również chętniej współpracowało z grupą oraz miało 
poczucie przynależności do niej, co będzie miało wpływ na chęć chodzenia do 
szkoły.



Jak pomóc dziecku po ciężkim dniu w szkole?
Nagromadzone stresy oraz napięcia związane z powrotem do szkoły mogą nieść za sobą

wiele negatywnych konsekwencji. Dzieciaki mogą odczuwać lęk, niepokój, złość,

rozdrażnienie, a także mogą przejawiać trudne zachowania, z którymi nie potrafią sobie

poradzić. 

Porozmawiaj ze swoim dzieckiem:

• jak się czują po powrocie do szkoły?

• jakie emocje im towarzyszyły w szkole?

• jakie emocje towarzyszą im po powrocie do domu?

• czy wydarzyło się coś fajnego po powrocie do szkoły?

• czy się czymś stresowali?

• czy coś wydawało im się trudne i nie do pokonania?

Warto rozmawiać ze swoimi dziećmi o ich emocjach, przeżyciach, stresach, okazać

zrozumienie oraz dać wsparcie, starać się wspólnymi siłami niwelować nadmiar napięcia.



Problemy, które mogą wystąpić podczas 
powrotu do szkoły

•niechęć wyjścia dziecka z domu do szkoły

•pogorszenie ocen

•pogorszenie koncentracji i uwagi

•wyczuwalne napięcie– emocjonalne,  psychofizyczne

•kłopoty ze snem

•unikanie rówieśników



Niechęć wyjścia dziecka z domu do szkoły

Wykażmy się dużą cierpliwością, ale również stanowczością oraz byciem 
konsekwentnym.

Ważne jest wykazanie rozumienia w stosunku do obaw dziecka, pamiętajmy 
jednak, aby starać się zniwelować te obawy, np. poprzez przywołanie 
dobrych wspomnień : pokazanie zdjęcia, przypomnienie aktywności, z której 
dziecko czerpało radość, która miała miejsce w szkole. 



Pogorszenie ocen

Wykaż się cierpliwością w stosunku do dziecka, dawaj mu wsparcie                 i 
motywację oraz pozostań w stałym kontakcie z wychowawcą w celu 
monitorowania sytuacji.



Pogorszenie koncentracji i uwagi

Warto zadbać o środowisko pracy przy odrabianiu lekcji, aby zawsze było 
uporządkowane oraz postarajmy się zminimalizować ilość

bodźców wokół naszego dziecka. Przed nauką warto jest również dobrze 
wywietrzyć pomieszczenie.



Wyczuwalne napięcie- emocjonalne, 
psychofizyczne

Wsparcia oraz poczucie bezpieczeństwa. Pomocny w rozładowaniu napięcia 
w ciele może być wyjście na spacer, lubiana aktywność.



Kłopoty ze snem

Starajmy się kłaść dziecko zawsze o tej samej porze, w dobrze wywietrzonym 
pokoju, unikajmy niebieskich ekranów na dwie godziny przed snem i co 
najważniejsze - wyciszmy i zrelaksujmy dziecko przed snem np. muzyką 
relaksacyjną oraz byciem przy nim.



Unikanie rówieśników

Postarajmy się znowu przybliżyć kolegów naszego dziecka, poprzez 
zorganizowanie jakieś aktywności, która będzie dla nich atrakcyjna oraz 
urozmaicenie wspólnie spędzonego czasu.



Ciężki dzień w szkole

Jest wiele możliwości, które można wykorzystać po ciężkim dniu w szkole w 
formie relaksu i odprężenia.

Jednymi z prostszych form naturalnego zrelaksowania się jest ciepła kąpiel czy 
zmiana ubioru na wygodny, luźny dres, aby oddzielić życie domowe od 
szkolnego. 



Aktywność fizyczna

Wiele korzyści można czerpać również z aktywności fizycznej. Warto zwrócić 
uwagę na to, co lubi dziecko – czy jest to gra w piłkę nożną, jazda na rowerze 
czy po prostu dłuższy spacer. Obserwujcie swoje pociechy, a także 
rozmawiajcie z nimi, aby wiedzieć, jaka forma odprężenia po ciężkim dniu w 
szkole jest dla Waszego dziecka najlepsza.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


