
Drodzy Uczniowie!  

Przed nami kolejne dni zdalnego nauczania . Poniżej przesyłam Wam wskazówki jak 

najskuteczniej wykorzystać ten nietypowy czas: 

• Ważne jest ustalenie i przestrzeganie stałego planu dnia, dlatego wstawaj o stałej 

porze, zanim siądziesz do lekcji zdalnych pamiętaj o śniadaniu, przewietrzeniu 

pokoju, zadbaniu o higienę osobistą i przebraniu się (nie chodź cały dzień w piżamie ) 

• W czasie nauki rób sobie krótkie przerwy ( podobnie jak w szkole ). W trakcie przerwy 

unikaj odwiedzania stron internetowych i grania w gry komputerowe. To dobry czas, 

by się trochę poruszać, przewietrzyć i coś przekąsić.  

• Zaplanuj sobie czas popołudniowy . Pomyśl co ciekawego możesz zrobić w domu, nie 

zapomnij o aktywności fizycznej. 

• Utrzymuj kontakty towarzyskie ( oczywiście tylko online ), może wspólnie wymyślicie 

super sposób na nudę w czasie przymusowego siedzenia w domu.   

• Ustal sobie limit grania w gry komputerowe i oglądanie telewizji. Potraktuj to zadanie 

jako dobrą okazję do ćwiczenia samodyscypliny.  

• Dbaj o regularne i zdrowe posiłki oraz sen ( min. 8 godz. ) i odpoczynek.  

• Gdy dopadnie Cię zły nastrój możesz skorzystać z kilku porad, które znajdują się 

poniżej. Pamiętaj, że emocje mają to do siebie, że szybko się zmieniają i mamy na nie 

wpływ.  

 

Jak poprawić sobie nastrój? 

 

• Porozmawiaj o swoich uczuciach z osobą do której masz zaufanie. 

• Rozwiąż problem , który psuje Ci nastrój. Możesz poprosić kogoś o pomoc.  

• Wyjdź na spacer, pobądź w otoczeniu przyrody.  

• Zajmij czymś ręce np. pomajsterkuj, zrób prosty deser lub namaluj to co czujesz.  

• Opisz swoje samopoczucie w dzienniczku lub na kartce.  

• Uprawiaj sport lub wykonaj jakieś prace fizyczne np. posprzątaj pokój, zrób porządek 

w szafie lub zajmij się pracą w ogrodzie.  

• Zrób coś dla innych, po prostu pomóż komuś.  

• Weź prysznic lub relaksującą kąpiel.  

• Posłuchaj ulubionej muzyki, potańcz lub pośpiewaj.  

• Obejrzyj śmieszną komedię lub inny film, który lubisz.  

• Zajmij się swoim zwierzątkiem domowym, zadbaj o nie lub idź z nim na spacer.  

• Zagraj w grę, którą lubisz.  

• Przeczytaj interesującą książkę, albo pooglądaj ulubione pamiątki, zdjęcia.  



• Naucz się sprawdzonych technik relaksacyjnych, które pomogą Ci się odprężyć. 

Możesz wykorzystać do tego Internet. Najważniejszymi elementami relaksu jest 

głębokie, spokojne oddychanie, spokojna muzyka lub uruchomienie wyobraźni i 

przeniesienie się do miłego, bezpiecznego miejsca. 

• Jeżeli nic Ci nie pomaga zwróć się o pomoc do zaufanej osoby dorosłej.  

 

Drodzy Rodzice ! 

Jesteście najważniejszymi osobami w życiu Waszych dzieci i w tym nietypowym czasie bardzo 

dużo zależy od waszej postawy spokoju i stanowczości. To Wy dajecie swoim dzieciom 

poczucie bezpieczeństwa i stabilności. By zachować ten spokój warto pamiętać o kilku 

aspektach:  

• Atmosfera spokoju—w kontaktach z dziećmi należy zachować spokój, rozsądnie i 

odpowiedzialnie przekazywać informacje na temat obecnej sytuacji. Odpowiadać na 

pytania i wyjaśniać rzeczywistość adekwatnie do poziomu dziecka.  

• Struktura dnia – w obecnej sytuacji dzieci nie uczęszczają do szkoły , dlatego w 

domach panuje inny porządek dnia. Ważne jest, by uporządkować i zaplanować 

strukturę dnia- ustalić czas na naukę, zabawę i odpoczynek. Niech będzie stały rytm, 

podobnie jak wtedy, gdy dzieci chodziły do szkoły.  

• Aktywność – ważne jest, by zapewnić dziecku różne rodzaje aktywności stosownie do 

jego wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań. Nie należy zapominać o aktywności 

fizycznej.  

• Zabawa i odpoczynek – to czynności równie ważne jak nauka. Należy kontrolować 

czas spędzany przed komputerem czy telewizorem.  

Zachęcam do spędzania więcej czasu z dzieckiem na rozmowie, wspólnych działaniach i 

zabawach. Ten czas może zbliżyć nas do siebie i pogłębić więzi rodzinne. 

Jeżeli drogi Rodzicu sam czujesz się niepewnie i jesteś w nienajlepszej kondycji psychicznej 

zachęcam Cię do sięgnięcia i poczytania poradnika, który znajduje się poniżej.  

 


