
Rodzic i dziecko w domu w okresie pandemii 

Praca z dzieckiem w domu to jedno, a praca z dzieckiem w domu w okresie pandemii  

to drugie. Jest to sytuacja wyjątkowa, do której nikt nas nie przygotowywał, nie dał gotowych 

rozwiązań. Jest to sytuacja niosąca za sobą cień niepewności i poczucie braku stabilności. 

Jest to jednak także okres czasu, mający z założenia swój początek i koniec. Z tych 

wszystkich powodów tak istotne jest, aby szczególnie zatroszczyć się o siebie w tym czasie. 

Państwo jako rodzice, którzy muszą obecnie łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi, 

bądź też zrezygnować na jakiś czas z kariery na rzecz opieki nad dziećmi, są dodatkowo 

obciążeni skutkami pandemii. Warto w tym czasie zastanowić się nad kilkoma kwestiami, 

odpowiedzieć na kilka pytań i przede wszystkim: nie być dla siebie zbyt surowym.  

1. Co jest dla mnie najważniejsze? Jaka sprawa ma dla mnie najwyższy priorytet?  

Czy jest nim zdobywanie przez moje dziecko wiedzy, zapewnienie mu (mimo wszystko)  

jak najczęstszych kontaktów z rówieśnikami, moja kariera i chęć samorealizacji, zdrowie, 

zachowanie porządku w domu, itd.? Stworzenie listy rzeczy najbardziej znaczących pozwoli 

uświadomić sobie na co powinniśmy położyć największy nacisk, a w których sferach warto 

spuścić z tonu. Może do tej pory naszym priorytetem były sukcesy edukacyjne naszych 

dzieci, systematyczne ćwiczenia, odrabianie zadań domowych, a teraz jedyne o czym 

potrafimy myśleć to o chwili dla siebie, ciszy i spokoju? Nie bądźmy dla siebie zbyt surowi. 

Jeśli w poniedziałek nie mamy siły na wykonywanie zadań, może lepiej pójdzie nam to  

w środę? 

2. Czy mam stały plan dnia?  

Dzieci potrzebują stałego rytmu dnia. Im młodsze dziecko, tym ta potrzeba jest większa. 

Stabilność zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przewidywalność, wyznacza bezpieczne 

granice. Plan dnia w przedszkolu jest usystematyzowany i znany. Wiadomo kiedy jest pora 

na posiłek, kiedy na zajęcia przy stoliku, a kiedy na zabawę. Warto zastanowić się, czy takie 

ramy czasowe są dziecku znane podczas nauki zdalnej, pobytu w domu. Początkowe ich 

wprowadzanie może wydawać się zbyt czasochłonne, jednak w dłuższej perspektywie czasu 

– przyniesie pożądany skutek.  Warto wygospodarować jedno konkretne miejsce na naukę  

i pracę z książeczką - najlepiej, aby był to stolik (nie dywan, na którym są zabawki), aby 

dziecko wiedziało, kiedy jest czas na naukę (uprzedzamy o tym z wyprzedzeniem)  

i aby miało w tym miejscu jak najmniej rozpraszaczy (brak telewizora włączonego “w tle”, 

brak radia, brak zabawek w zasięgu wzroku, itp.) 

3. Czy wiemy, że to tylko tymczasowa sytuacja? 

Pomimo tego, iż zamknięcie przedszkoli i szkół dotyka nas już któryś raz z rzędu  

i niewykluczone, że w przyszłości dotknie nas ono ponownie, warto za każdym razem mieć 

świadomość, że docelową sytuacją jest ta, w której dzieci ponownie uczą się w salach,  

w grupach itd. Rozmawiajmy z dziećmi o tym, że to czego teraz muszą doświadczyć jest 

chwilowe i w końcu znów pójdą do przedszkola. Gdy ten moment w końcu nastąpi, będzie 

im o wiele łatwiej ponownie wrócić w przedszkolne mury. 

4. Czy dbam o siebie? 

Pamiętajmy o zasadzie nadrzędnej: szczęśliwy rodzic to zadbane i szczęśliwe dziecko.  

Nie zapominajmy o tym, aby w ciągu tygodnia czy dnia wygospodarować dla siebie,  

dla swoich potrzeb, przyjemności choć godzinkę czasu. Na kawę wypitą poza domem,  

na kąpiel, na chwilę z książką, na coś co pozwoli się zresetować i odpocząć. Ta rada 



prawdopodobnie wielu wyda się wzięta z kosmosu i nierealna do spełnienia. Zanim jednak  

na wstępie się poddamy, warto rozważyć wszelkie możliwe scenariusze, a przede wszystkim 

ułatwić sobie start poprzez jasne wyznaczanie granic. Istotną rolę w rozwoju dziecka 

odgrywa zabawa samodzielna, rodzic nie musi ciągle brać udziału w zabawach dziecka,  

ma prawo odmówić pociesze, nie reagować od razu na jej prośby, nawoływania. Warto 

zadbać o własny komfort psychiczny i powiedzieć dziecku jasno, że teraz, od 16:00– 16:30 

(dziecko nie musi znać się na zegarze, aby przestrzegać naszych zasad) mama czyta książkę  

i nie będzie się bawić. Gdy ten czas się skończy poinformujemy  o nim dziecko. Warto 

ustalić zasady wspólnej koegzystencji na kilkudziesięciu metrach kwadratowych. Tak samo 

jak dziecko musi się nauczyć literek i cyferek, tak samo musi nauczyć się radzić sobie  

z czekaniem, odmową, respektowaniem granic i potrzeb drugiej osoby. Czas pandemii  

w przymusowy sposób stworzył idealną okazję do nauki tych umiejętności.  

5. Czy umiem prosić innych o pomoc? 

Nie bójmy się okazywać uczuć, bezsilności, smutku, złości. W większości sytuacji są wokół 

nas osoby życzliwe, które mogą nam pomóc, nie musimy robić wszystkiego sami. Poprośmy 

współmałżonka/ współmałżonkę o pomoc, babcię, sąsiadkę, koleżankę, zadzwońmy  

do rodziców innych dzieci, do nauczycielek z grupy przedszkolnej. Kadra nauczycielska 

wkłada wiele serca w pomoc rodzicom, przygotowuje liczne materiały do pracy w domu – 

warto z nich korzystać, gdyż stanowią one świetną pomoc w odnalezieniu się w nowej 

sytuacji. Zapewniają ciągłość zdobywania wiedzy, uświadamiają dziecku, że niedługo wróci 

do przedszkola, tworzą okazję do wprowadzenia rutyny dnia, pozwalają dziecku wykazać  

się samodzielnością (efekty pracy staramy się sprawdzać dopiero po ich ukończeniu, a nie  

w trakcie). 

 

A na ten wyjątkowy czas życzę Państwu dużo cierpliwości i wiary we własne możliwości! 
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