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Z czym mierzy się dziecko? 

• Zmiana rytmu dnia, 

• Odbudowywanie relacji w grupie, a nawet budowanie ich na nowo, 

• Większa intensywność dnia - większe zmęczenie, 

• Zaburzone poczucie bezpieczeństwa ( np. w związku z trudną sytuacją rodzinną, 
doświadczeniem straty, choroby w rodzinie,  w związku z trudnościami szkolnymi), 

• Lęk przed ludźmi, dużą ilością ludzi wokół, 

• Rozstanie z rodzicami, 

• Kłopoty z koncentracją. 



Co może zaobserwować rodzic? 

• Niechęć do wyjścia z domu, 

• Pogorszenie ocen, 

• Pogorszenie koncentracji i uwagi, 

• Napięcie emocjonalne (np.. płaczliwość, wybuchy złości), 

• Reakcje somatyczne (ból brzucha, biegunka) 

• Brak apetytu lub objadanie się, 

• Kłopoty ze snem, 

• Unikanie rówieśników. 



Jak wspierać? 

• Obserwuj swoje dziecko, nie bagatelizuj objawów, ale też nie szukaj trudności tam, 
gdzie ich nie ma, 

• Buduj atmosferę zaufania i bezpieczeństwa (jeśli dziecko będzie bało się reakcji 
rodziców nic nie powie, nie otworzy się, będzie budować fasadę na zewnątrz i 
samotnie mierzyć się z trudnościami), 

• Rozmawiaj z dzieckiem, ale nie wypytuj, 

• Zadbaj o higienę pracy dziecka, rytm dobowy, 

• Uszanuj zmęczenie, 

 



Jak wspierać? (c.d) 

• Kontaktuj się ze szkołą jeśli coś Cię niepokoi, 

• Miej dobre nastawienie (nasze (rodziców) nastawienie do szkoły modeluje 

nastawienie dziecka), 

• Doceniaj postępy, małe kroki, 

• Daj czas na przystosowanie się, 

• Pomóż dziecku zadbać o relacje, 



Jak wspierać? (c.d) 

• Słuchaj i miej zrozumienie dla trudności dziecka (nie mierz dziecka swoją 
miarą, nie bagatelizuj jego trudności np.. " czym ty jesteś zmęczony, co ty 
masz za obowiązki..", 

• Nie odbieraj zachowań dziecka jako złośliwie wymierzonych w siebie, 

• Zapewnij spokojny wieczór/wspólny czas/bliskość, 

• Bajki terapeutyczne, 

• Zgłoś się do specjalisty, 

 

 



Najczęstsze „grzechy” wsparcia rodzicielskiego 

w czasie nauki zdalnej 

• NADOPIEKUŃCZOŚĆ rodzicielsko-edukacyjna 

• Odrabianie lekcji i pisanie klasówek za dzieci… 

• Usprawiedliwianie nieprzygotowań dziecka do lekcji bez ważnego powodu 

 

 

 

 



 

Nadopiekuńczość rodzicielska ZAWSZE powoduje obniżenie 

poczucia bezpieczeństwa u dziecka i ogranicza jego 

dojrzewanie emocjonalno - społeczne 

 
JAK ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM? 

Porozmawiać z dzieckiem, wyjaśnić źródło rodzicielskiej nadopiekuńczości  
i ustalić działania naprawcze (budujące samodzielność i dojrzałość dziecka): 

• Codzienne proste obowiązki 

• Samodzielne odrabianie lekcji 

• Samodzielne szukanie pomocy, gdy jest taka potrzeba 

• Ponoszenie konsekwencji własnych zaniedbań ( np. nie odrobiłem lekcji – dostałem 
jedynkę)  

 

 

 

 

 



Dekalog Rodzica  

 

 

• minimalizuje on trudy wychowania, pod warunkiem,  

że do wychowania podchodzimy z refleksją, 

poświęcając naszym dzieciom czas i uwagę 

 



Dekalog Rodzica  

1. BĄDŹ PRZEWODNIKIEM swojego dziecka, nie sędzią, ani 

„kumplem” 

2. POZWÓL BYĆ DZIECKU ODRĘBNĄ OSOBĄ – nie oczekuj,  

że będzie twoją kopią lub kimś kto zrealizuje twoje marzenia  

3. SŁUCHAJ uważnie i z refleksją 



Dekalog Rodzica  

4. Żeby rozumieć dziecko  „3 * dziennie” PATRZ NA ŚWIAT JEGO 

OCZAMI 

5. PAMIĘTAJ O UCZUCIACH – pozwól sobie i dziecku je przeżywać, 

mówić o nich i uczyć się je rozumieć  

6. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie poniżaj, nie karć fizycznie 



Dekalog Rodzica  

7. BĄDŹ BLISKO DZIECKA, spędzaj z nim czas, poznaj jego 

koleżanki, kolegów, ważne dla niego sprawy  

8. STAWIAJ GRANICE, a nie mury więzienne 

9. PANUJ NAD SOBĄ, nad mową swoich ust i ciała 

10. Unikaj moralizowania - monologów pełnych pouczeń i „dobrych rad” 



Pewna matka tak sformułowała swoje refleksje w obliczu 

trudnego doświadczenia wychowawczego z nastolatkiem:  

  
• Gdybym mogła cofnąć czas i jeszcze raz, od nowa wychowywać swoje dziecko, częściej używałabym głosu do wybaczania niż do 

strofowania, upominania i narzekania. 

• Zamiast wypijać kolejną kawę przy telenoweli, wypijałabym ją czytając dziecku bajki lub malując farbami świat.   

• Zamiast nieustannych wycieczek do centrów handlowych, jeździłabym z moim dzieckiem na rowerze, wędrowała po górach i puszczała  
latawce. 

• Zapraszałabym jego kolegów i przyjaciół na dziecięce zabawy, nie dbając o to, że znowu będzie bałagan. 

• Mniej bym dbała o porządki domowe, a bardziej słuchała, rozmawiała, spędzała z dzieckiem czas. 

• Zamiast stale patrzeć na zegarek, patrzyłabym na to jak i z kim spędza czas moje dziecko. 

• Zamiast wrzasnąć na dziecko przy kolejnej awanturze, spojrzałabym na nie z troską. 

• Zamiast wszystkich beznadziejnych, upokarzających słów i gestów, które z siebie wylewałam… każdego dnia przytuliłabym moje 
dziecko mówiąc mu, że kocham je mimo wszystko i na zawsze . 

 



Dziękujemy za uwagę 


