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Wskazówki dla rodziców na czas aktualnego kryzysu związanego z 
koronawirusem i zamknięciem szkół 

Drodzy Rodzice, 

doświadczamy właśnie sytuacji nowej dla nas wszystkich. Wszyscy szukamy 
teraz dobrych i pomocnych sposobów na sprostanie obecnym wyzwaniom. W 
związku z tym zebraliśmy kilka wskazówek, które pomogą Twojemu dziecku 
przetrwać obecną sytuację. 

Kontroluj swoje zachowanie i bądź spokojny! 

W nieznanych sytuacjach dzieci silniej niż zwykle zwracają uwagę na zachowanie 
swoich rodziców. Dlatego w poważnych sytuacjach bardzo im pomaga, jeśli 
rodzice reagują w sposób spokojny i opanowany. 

Bądź dobrze poinformowany! Ale unikaj „nadmiaru informacji"! 

Zwróć uwagę na jakość źródeł informacji. Polecamy stronę internetową Instytutu 
Roberta Kocha (www.rki.de) oraz informacje Urzędu Zdrowia (www.siegen-
wittgenstein.de/Kreisverwaltung/Themen-und- Projekte/Coronavirus). Wiarygodne 
informacje można również uzyskać w swojej szkole lub w Ministerstwie 
Szkolnictwa i Edukacji kraju związkowego NRW (Nadrenia Północna-Westfalia). 

Ponieważ ciągłe zajmowanie się złymi wiadomościami może prowadzić do stresu, 
pomocne jest ustalenie określonego czasu na pozyskanie informacji (np. rano lub 
wieczorem) i zorganizowanie czasu wolnego od mediów. 

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem! 

Dzieci mają potrzebę zrozumienia otaczającego je świata. Kiedy dziecko zadaje 
pytania, należy zwracać uwagę na to, co już wie, poprawiać błędne informacje i 
odpowiadać tylko na te pytania, które dziecko zadało, nie obciążając go zbyt dużą 
ilością informacji. W szczególności przekazywać informacje uspokajające (dobra 
opieka medyczna w naszym kraju, łagodny przebieg choroby u dzieci, spójność i 
pomoc ekonomiczna). 

Stwórzcie przejrzystą strukturę dnia! 

Stała, codzienna struktura dnia zapewnia bezpieczeństwo i orientację oraz 
pomaga przeciwdziałać obawom lub brakowi bodźców. Jest to szczególnie ważne 
w nadchodzących tygodniach, ponieważ do dyspozycji stać będzie 
niespodziewanie dużo "wolnego czasu". 
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Ustal 
 

 stałe godziny wstawania 
Możesz zacząć dzień trochę wolniej lub później, ale upewnij się, że 
zachowany jest regularny rytm dnia i nocy. 

 
 stałe i wspólne posiłki 

 
 stałe godziny pracy dla zadań szkolnych 

Dowiedz się, w jaki sposób szkoła Twojego dziecka udostępnia zadania i 
pozostaje w kontakcie z Tobą i Twoim dzieckiem. Jeśli masz wrażenie, że 
postawione zadania są zbyt obszerne, poinformuj o tym nauczycieli w 
przyjazny sposób. Nie możesz i nie musisz być nauczycielem, nie musisz też 
zastępować normalnych zajęć szkolnych! 

 
 czas korzystania z telefonu komórkowego 

Wymiana za pośrednictwem telefonów komórkowych i mediów 
społecznościowych oferuje zarówno możliwości, jak i ryzyko. Zachęcaj 
dziecko do pozostawania w kontakcie z przyjaciółmi. 
Należy jednak zwracać uwagę na czas wolny od mediów (np. w nocy i 
podczas posiłków). 

 
 przerwy na ćwiczenia ruchowe 

Stwórzcie przestrzeń i motywację do ćwiczeń ruchowych, najlepiej na świeżym 
powietrzu! Pomyśl o małych "wyzwaniach", w których starasz się poprawić 
swoją aktywność fizyczną z dnia na dzień (skakanie na linie, czas biegu na 
określonym dystansie, przysiady, ...). W serwisie YouTube i za pośrednictwem 
różnych aplikacji można znaleźć również sugestie na ten temat. 

 
 Równowaga między czasem spędzonym wspólnie i możliwość 

odosobnienia Wykonuj czynności wspólne (gry planszowe, czytanie 
książek, gotowanie, ...). Ale stwórzcie także możliwość prywatności i 
odosobnienia dla każdego członka rodziny. 

 
 współpraca przy pracach codziennych 

Przejęcie odpowiedzialności jest dobrą ochroną przed reakcjami na stres. 
Dzieci mogą pomagać w pracach domowych; starsze dzieci mogą również 
pomagać sąsiadom i np. robić zakupy dla osób starszych. 

 
 stałe godziny snu 

Weź pod uwagę wiek dziecka i zaplanuj trochę czasu (wolnego od mediów), 
aby pozwolić mu wyciszyć się. Zachowaj istniejące rytuały, takie jak "bajki na 
dobranoc" i temu podobne. 

 
Skorzystaj z pomocy, jeśli jej potrzebujesz! 
Telefoniczna opieka psychologiczna: 0800 – 111 0 111 lub 0800 111 0 222 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – jak pokonać zmartwienia – 0800 111 0 550  

Bundeskonferenz Erziehungsberatung (bke) – Federalna Konferencja 

Doradztwa Edukacyjnego 

- Poradnictwo internetowe dla rodziców: www.bke-elternberatung.de 
- Poradnictwo internetowe dla młodzieży: www.bke-Jugendberatung.de 
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http://www.bke-jugendberatung.de/

