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 Ważne jest by dorosły najpierw zadbał o 
siebie, uświadomił sobie co się ze nim dzieje, 
czego potrzebuje na ten moment. 

 Uświadomienie sobie i nazwanie tego, co się 
ze mną dzieje, oraz uświadomienie sobie, 
jakie moje potrzeby są niezaspokojone w 
sytuacji izolacji pomaga lepiej zrozumieć 
siebie, a przez to zapanować nad swoimi 
myślami, emocjami i reakcjami na nie.



 Pamiętajmy o tym, że dla wszystkich okres
pandemii i związanej z nią izolacji jest trudny.

 Nie wymagajmy od siebie za wiele, to czas kiedy
możemy sobie odpuścić, zaakceptować siebie
takimi jakimi potrafimy być na ten moment.
Dorośli są wzorem dla swoich dzieci, to w jaki
sposób my zachowujemy się w sytuacjach
trudnych daje im przykład. To jak sobie radzimy
teraz, da odzwierciedlenie w przyszłości, gdy
dzieci same znajdą się w sytuacji trudnej.



 Dzieci martwią się, bo w sposób nagły zmieniła 
się ich rzeczywistość, zmienił się harmonogram 
dnia, pewna stałość która wpływała na poczucie 
bezpieczeństwa.

 Dzieci martwią się, bo stracili kontakt z 
rówieśnikami, ulubionymi paniami z przedszkola 
i ciekawymi zajęciami.

 Dzieci  martwią się o swoich rodziców, którzy 
pracują w ochronie zdrowia czy w sklepie, 
martwią się bo stracili pracę bądź są przewlekle 
chorzy.

 Dzieci martwią się, bo nie rozumieją sytuacji 
związanej z pandemią i związaną z nią izolacją



 Rozmawiajmy razem z dziećmi, czytajmy, 
wspólnie szukajmy odpowiedzi i rozwiązań…

Pozycje do przeczytania z dzieckiem:
 https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/filead

min/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf
 https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_04
3dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf



Dla siebie: możesz stworzyć harmonogram
„krótkoterminowy”-
wieczorem z działaniami na kolejny dzień,
dobrze jednak spróbować zastanowić się nad
planami długoterminowymi, wymagającymi
poświęcenia dłuższego czasu – np. nauka języka
obcego, do jego zrealizowania.
Tego typu działania powinny mieć stałe miejsce w
ciągu dnia.



Dla dziecka należałoby stworzyć harmonogram
na cały okres izolacji. Harmonogram powinien
zawierać stałe punkty, jak i takie które można
modyfikować.

W planie dnia dziecka nie może zabraknąć
ćwiczeń fizycznych (np. tworzenie układu
tanecznego, toru przeszkód), stałych pór na
zajęcia przedszkolne oraz zabawę kreatywną.
Ważne jest również jest przewietrzenie się oraz
utrzymanie kontaktu z równieśnikami
(pisanie/rysowanie listu do wysłania, rozmowy
on-line, rozmowy telefoniczne) .



 Nauczenie się piosenki w dwóch obcych 
językach.

 Nauczenie się układu tanecznego do 
ulubionej piosenki.

 Stworzenie ogródka (nasionka i ziemię można 
zakupić przez Internet).

 Stworzenie wyszywanki.
 Stworzenie własnej gry planszowej.



 Wyhodowanie kryształków soli.
 Stworzenie kolekcji slimeaów.
 Stworzenie książki obrazkowej. 
 Stworzenie drzewa genealogicznego.
 Nauczenie się robienia lodów w różnych 

smakach.
 Stworzenie własnego teatrzyku z pacynkami 

na palce.



 Należy pamiętać, że w okresie izolacji mamy 
prawo do tego, by nam się „nie chciało”, możemy 
mieć mniejszą motywację, „odbijać się” od 
ścian… ważne jest jednak, by po takim 
odpuszczeniu sobie starać się wrócić do naszych 
planów, odrobinę je zmodyfikować, by na ten 
czas w którym jestem dać sobie czas i 
akceptację. 

 Pamiętajmy, że dzieci są bardzo wrażliwe na 
nasze nastroje.

 Wiedzmy również o tym, że to iż jesteśmy razem 
nie oznacza , że mamy nie mieć czasu tylko dla 
siebie. Dajmy sobie przestrzeń na to, by pobyć 
samemu. 



 Staraj się utrzymać porządek w swojej 
przestrzeni i przestrzeni dziecka. Jeśli to 
możliwe wydziel miejsce dla siebie (np. o 
stałej porze przez godzinę zajmujemy 
stoliczek w kuchni) i swojego dziecka.

 Jeśli potrafisz i masz taką możliwość 
podejmij się niewielkich prac remontowych 
bądź spróbuj zmienić układ mebli na bardziej 
komfortowy.



 Dzięki ćwiczeniom fizycznym zwiększa się we 
krwi poziom endorfin (hormonu szczęścia).

 Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na 
odstresowanie się i wyładowanie trudnych 
emocji.

 Podczas wysiłku mózg jest lepiej dotleniony, 
co również wpływa na lepsze samopoczucie



Ćwiczenia 
podstawowe, 
rozgrzewające.



Ćwiczenia wykorzystujące elementy
Integracji Sensorycznej 

(wykorzystanie w ćwiczeniach zmysłu wzroku, 
słuchu, równowagi, czucia głębokiego):

Skakanie na piłce:
 wspólne zabawy na dużej nadmuchiwanej piłce, 

na której maluch będzie mógł usiąść i skakać.
Tor przeszkód:
 stwórzcie wspólnie tor przeszkód, taki który 

będzie wymagał od dziecka pełzania, skakania, 
wspinania, turlania, celowania itp.



Turlanie:
 turlajcie się razem na kocyku,
Skakanie:
 zachęcaj dziecko do zeskakiwania z 

niewielkiego podwyższenia (np. pierwszego 
stopnia schodów), wskakiwania na oznaczone 
pole, grę w klasy – można stworzyć na 
podłodze za pomocą taśmy malarskiej,

 Tworzenie własnych układów tanecznych



Bujanie w kocyku:
 maluch kładzie się na rozłożonym dużym kocu, a 

dwie dorosłe osoby delikatnie bujają go na boki.
Skała:
 usiądź na podłodze i powiedz dziecku „Spotkałeś 

na swojej drodze ogromny kamień, spróbuj go 
przepchnąć”.

Zabawa w “taczkę”:
 dziecko opiera dłonie o podłogę, a ty chwytasz je 

za uda i prowadzisz niczym taczkę.



JOGA



Czas pandemii i izolacji z nią związanej nie
jest najlepszym czasem by zbyt wymagać, ani od
siebie, ani od dziecka.

Nie planuj rzeczy trudnych do spełnienia,
które będą potęgowały frustrację u Ciebie i
Twojego dziecka. Nie wymagaj od
podopiecznego, żeby np. polubił zadania
manualne, jeśli do tej pory nie szło mu najlepiej.

Niech to będzie czas, kiedy będziemy mogli
opierać się przede wszystkim na naturalnych
zasobach i umiejętnościach dziecka.



Zdmuchnij świeczkę:

Ta gra polega na nauce
głębszego oddychania. Wciągając powietrze przez nos,
wypełniamy brzuch i wydmuchujemy powietrze powoli,
próbując zdmuchnąć świecę. Po wyjaśnieniu tych instrukcji,
posadź dziecko na fotelu oddalonym o dwa metry od świecy.
Świeca ta ma świecić i znajdować się na stole.

Dziecko nie może wstać ani pochylać się do przodu.
Tak więc można się spodziewać, że nie będzie w stanie
zdmuchnąć świecy. W związku z tym przesuń dziecko bliżej o
pół metra. Przesuwaj je stopniowo, aż będzie mogło
zdmuchnąć świecę.

W ten sposób będziecie mogli bawić się przez co
najmniej 5 minut, podczas których dziecko będzie mogło
głęboko wdychać i wydychać powietrze.



Zabawa z balonikami:

Technika wykorzystująca baloniki to wspaniała gra, która
pomaga zrelaksować się poprzez prawidłowe oddychanie. Czego
potrzebujesz? Dużo miejsca i kolorowych baloników. Co musisz
zrobić? Nadmuchaj balon, aż wybuchnie, a następnie nadmuchaj
kolejny, powoli spuszczając z niego powietrze poprzez
manipulowanie otworem.

Następnie poproś dzieci, aby zamknęły oczy i udawały, że są
balonami. Poproś, aby wypełniły się powietrzem, oddychając
głęboko. Potem poproś, aby powoli wypuściły powietrze, jakby były
jak ten drugi balon.

Potem zachęć dzieci, aby opowiedziały o sytuacjach, w
których czują się jak balony. Momenty, podczas których nie były w
stanie wytrzymać lub tolerować czegoś. Następnie zapytaj je, jak
poradziły sobie w tej sytuacji. Zaoferuj alternatywne rozwiązania,
jeśli potrzebują pomocy w nabraniu świadomości w takich
sytuacjach.



Zabawa z nasionkami:

Z relaksującą muzyką w tle i przy słabym
oświetleniu będziemy udawać wzrost
drzewa. Zaczynamy na kolanach, na ziemi, z pochyloną
głową. Stopniowo przedłużamy ramiona do przodu,
jakbyśmy byli budzącym się kotem.

Jesteśmy nasionkiem, które w tempie muzyki
zaczyna wyrastać i staje się wielkim drzewem z
pięknymi gałęziami. Gałęzie będą symbolizowane przez
nasze ramiona, rozciągnięte do góry, podczas gdy my
powoli unosimy się z siadu na stopach. Jest to idealne
ćwiczenie do wykonania wieczorem, tuż przed
położeniem dzieci spać.



Historia żółwia:

Opowieść o żółwiu, opracowana przez Schneider, jest 
wspaniała, jeśli chodzi o zachęcanie 
do samokontroli. Opowiada historię małego żółwia, który na 
wszystko się złościł i łatwo tracił nad sobą panowanie.

Pewnego dnia żółw czuł się samotny i odizolowany. 
Tego dnia spotkał mądrego żółwia, który pokazał mu 
sztuczkę, dzięki której można się kontrolować, gdy odczuwa 
się złość. Powiedział żółwiowi, aby wszedł do skorupy i liczył, 
aż się uspokoi. Żeby zatrzymał myśli i się zrelaksował.

Ta opowieść jest idealna dla dzieci w wieku od 3 do 7 
lat. Aby nauczyć dzieci tej umiejętności, możemy każdemu 
dać naklejkę lub mały kawałek papieru z wizerunkiem żółwia, 
za każdym razem, gdy wykona to ćwiczenie podczas 
stresującej sytuacji.



Zwijanie papierów, ściskanie kulek, doodlig:

Doodling, marszczenie papieru lub
zgniatanie kulek z papieru są jak coś w
rodzaju przeciwstresowej gry, która może
pomóc dzieciom pozbyć się negatywnych
emocji.

Jednocześnie zachęcasz dzieci do
rozwijania umiejętności manualnych i
precyzji, ponieważ te gry wzmacniają mięśnie
w małych dłoniach dzieci.



Wygospodarujcie czas na nawiązanie
kontaktu z przyjaciółmi, rodziną,
przedszkolnymi kolegami.

Jeśli izolujesz się w większej rodzinie,
dawaj przestrzeń ale upewnij się, że nikt
nie izoluje się sam. Wspierajcie się nawzajem.



Telefon do dziadków aby:
- dostać zadanie do wykonania (zabawa z ich 

dzieciństwa),
- dowiedzieć się o najpopularniejszych 

zawodach z czasów młodości,
- dowiedzieć się jakie zamiłowania ich łączą –

zabawa w 30 pytań „czy lubisz…”,



Telefon do rówieśników aby:
- podjąć wspólne wyzwanie,
- zapytać o przepis na ulubiony deser,
- stworzyć wspólny język – kod, 
- wspólnie zaśpiewać piosenkę,
- dowiedzieć się jak miną komuś dzień, 



- na balkonie,
- online (np.whatsupp, skype),
- pisanie listów, maili (z pomocą rodzica),
- telefonicznie,



Wraz z dzieckiem starajcie się być
aktywni, zajęci i zrelaksowani, ale nie liczcie
dni. Ważne jest by podejść do tej sytuacji jak
do nowej normy, do której musisz się
dostosować. Znajdź w niej swoją osobistą
przestrzeń oraz pomóż dziecku odnaleźć
swoją.



Ostatnie informacje (marzec 2020)
wskazują na to, że jest dwa razy więcej niż
zwykle interwencji konsultantów telefonu
zaufania w skrajnie niebezpiecznych
sytuacjach.

Izolacja wymuszona przez pandemię
koronawirusa sprawia, że dzieci cierpią z
powodu przemocy domowej. Nie mają
kontaktu z rówieśnikami, nie mają oddechu
podczas pobytu w przedszkolu, są zdani na
swoich oprawców w domu.



Jeśli doświadczasz przemocy, jesteś jej świadkiem bądź masz
podejrzenia, że obok Ciebie ktoś jej doświadcza, zgłoś to.

ZAWIADOM POLICJĘ: 112, 997
ZADZWOŃ NA NIEBIESKĄ LINIĘ: 800 120 002
JEŚLI UCIEKASZ PRZED PRZEMOCĄ, ZNAJDŹ SCHRONIENIE NP.W:
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie 

"Przystań" Ul. Zubrzyckiego 36 41-605 Świętochłowice , tel. 32 
3452 165,  32 3452 165 sow@ops.internetdsl.pl

www.sow-swietochlowice.pl
 Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Ośrodki zapewniają schronienie i specjalistyczną pomoc, 
między innymi psychologiczną, prawną, socjalną. Możesz tam 
zostać do trzech miesięcy.

 Możesz zgłosić się do ośrodka razem z dziećmi.
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