
JAK POMÓC
DZIECKU

WRÓCIĆ DO
SZKOŁY?

1) Rozmawiaj o emocjach
Nie bójmy się rozmawiać z naszymi dziećmi o ich

emocjach. W relacji tej starajmy się być życzliwi,

przede wszystkim nie oceniać i nie wartościować.

Dajmy sobie i im prawo do odczuwania różnych emocji

– radości, smutku czy lęku.

Zerwanie z dziewczyną/chłopakiem może NAPRAWDĘ

sprawić, że jej/jego serce pęknie, zła ocena to

NAPRAWDĘ powód do płaczu, brak akceptacji ze

strony rówieśników NAPRAWDĘ może boleć tak

bardzo, że np. Twoje dziecko sięgnie po używki.

Nasze dzieci mają własny świat, a w tym świecie

swoje własne problemy, do których mają prawo. 

Nie bagatelizujmy tego.

Pamiętaj! Konsekwencjami braku bezpiecznego

przywiązania w rodzinie mogą być m.in. zaburzenia

osobowości, uzależnienia, trudności w funkcjonowaniu 

w życiu społecznym, wycofanie czy zachowania

przestępcze.

JESTEŚ DLA MNIE
WAŻNA/Y
JESTEM Z CIEBIE
DUMNA/Y
MOŻESZ MI O
WSZYSTKIM
POWIEDZIEĆ
KOCHAM CIĘ

MÓW:

OGARNIJ SIĘ
WEŹ SIĘ W GARŚĆ
INNI MAJĄ GORZEJ
ZAWSZE SPRAWIASZ
MI PROBLEMY

TEGO NIE MÓW:

PORADNIK DLA RODZICÓW



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

2) Odróżniaj lęk od strachu
Nie lekceważ strachu, bo jest on odpowiedzią na

konkretny bodziec. Jest możliwy do opanowania 

i przepracowania. Jeśli pojawi się lęk (w odróżnieniu 

od strachu dotyczy sytuacji wyobrażeniowych i nie jest

wywołany realnym zagrożeniem) możesz poprosić 

o pomoc profesjonalistę – psychologa bądź pedagoga

szkolnego lub innego specjalistę spoza szkoły.

3)  Zarażaj optymizmem i pasją
Pamiętaj, aby codziennie karmić siebie i innych dobrym

słowem i optymizmem. Doceniaj swoje dziecko, dawaj mu

konstruktywną informację zwrotną, wspieraj w spełnianiu

marzeń i pasji.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub wsparcia w sprawach swojego dziecka, 

zapraszam do zainicjowania rozmowy poprzez maila: gablec.992@edu.erzeszow.pl

Jestem do Państwa dyspozycji również w szkole w pokoju 208

 w środy i piątki w godzinach od 11.00 do 16.00

Z poważaniem

Gabriela Lech

Psycholog Szkolny ZS2 w Rzeszowie

4) Dbaj o siebie!
Daj dobry przykład swojej latorośli, jak konstruktywnie radzić sobie

w życiu ze stresem. Zajmuj się sportem, rozwijaj pasje, odnajduj

nowe zainteresowania. Szukaj wsparcia u rodziny 

i przyjaciół. Dbaj o swoje zdrowie i odporność, unikaj nałogów.

5) Dajcie sobie czas
Naturalne jest to, że w związku z każdą zmianą odczuwamy różne

emocje, często skrajne. Co skutkuje różnymi napięciami na

płaszczyznach: dziecko-rodzic, dziecko-dziecko i dziecko-

nauczyciel. Dajmy sobie czas i przestrzeń na zrozumienie tego, co

się z nami dzieje. Stwórzmy w domu bezpieczne miejsce do

zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami. Warto zadbać o to,

aby nie przenosić na relacje z dzieckiem własnych lęków.

6) Trzymaj rękę na pulsie
Obserwuj swoje dziecko, by nie zagubiło się w chaosie i ciągłych

zmianach. Najważniejsze, aby Twój syn/córka czuli się bezpieczni 

i wiedzieli, że w trudnych sytuacjach mogą na Ciebie liczyć.
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