
Powrót do szkoły po okresie nauki zdalnej i wakacjach 

- porady i wskazówki dla rodziców

Materiał  opracowany  na  podstawie  informacji  przekazanych  przez  terapeutów  z  EZRA
UKSW  w Warszawie  oraz  specjalistów  z  Centrum  Rozwoju  Umiejętności  Poznawczych
BrainGym

Powrót do szkoły – 8 zachowań dziecka, które powinny zaniepokoić 
rodziców

Pierwszy dzwonek usłyszany na żywo w szkolnych murach – co oznacza to dla dzieci? Dla 
wielu z nich to radość ze spotkania z kolegami i koleżankami z klasy, wspólne spędzanie 
przerw, zabawy na szkolnym podwórku. Dla niektórych jednak powrót na szkolne korytarze 
może być trudny. Co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu dziecka, jak możemy je 
wspierać w powrocie do stacjonarnej nauki – radzą terapeuci EZRA UKSW w Warszawie.

Powrót do szkoły – 8 rzeczy, które powinny zaniepokoić rodziców w zachowaniu dziecka

1. Unikanie rozmów o szkole i na temat spędzonego dnia – reagowanie wycofaniem. Dziecko 
po powrocie ze szkoły zamyka się w swoim pokoju i ucieka przed domownikami, a w szkole 
wykazuje niechęć do kontaktu z rówieśnikami.

2. Wybuchy złości, kiedy pytamy o szkołę, wydarzenia z dnia. Buntowanie się rano przeciwko 
wstaniu z łóżka i wyjściu do szkoły. Rozdrażnienie i zwiększona kłótliwość.

3. Stany przygnębienia – dziecko wycofuje się z aktywności, które jeszcze chwilę temu sprawiały
mu przyjemność lub były jego pasją.

4. Agresja słowna czy fizyczna w trakcie rozmowy.

5. Postawa obojętna, pozbawiona emocji, kiedy próbujemy się czegoś dowiedzieć. Używanie 
zwrotów typu: „wszystko mi jedno”, „było tak sobie”, „nie obchodzi mnie to”, „to bez sensu”.

6. Postawa pełna poczucia niesprawiedliwości, nieuczciwego traktowania, zignorowania 
potrzeb, pominięcia czy odsunięcia.

7. Utrata lub nadmierny apetyt.

8. Symulowanie różnego rodzaju dolegliwości lub nasilenie objawów somatycznych, np. bóle 
głowy, bóle żołądka.

Jak rodzic może wspierać dziecko w powrocie do szkoły?

Kluczowa jest obecność. Ważne, by być blisko dziecka, być częścią jego uczniowskiego 
życia, istnieć w życiu szkoły jako rodzic, mieć kontakt z nauczycielami, pomagać w nauce, 
ale też pamiętać o dawaniu samodzielności i egzekwowaniu obowiązków, które ma każdy 
uczeń. Motywować do nauki, poprzez rozmowę pokazującą perspektywę nauki i jej braku. 
Rozmowa o konsekwencjach decyzji czy postawy jest ważna, ponieważ dzieci i nastolatkowie
rozwojowo mają ograniczone możliwości przewidywania rezultatów swoich działań w 
odległej przyszłości.

Zatem pamiętajmy o rozmowie z naszym dzieckiem!   Kiedy nasze dziecko wraca do domu 
rozmawiajmy o tym, jak minął dzień, co fajnego go spotkało, ale też co trudnego się 
wydarzyło. Ważne, by pytać delikatnie, z wyczuciem, bo dzieci nie lubią być 
„przesłuchiwane”. Nie oczekujmy też, że nasze dzieci z uśmiechem na twarzy, pełne energii 
wyskoczą z łóżka o 7 rano, by biec do szkoły. Większość naszych pociech szkołę traktuje jak 
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przymus. Dlatego szczególnie teraz, w czasie pandemii, powinniśmy wspierać je w tym 
powrocie.  - mówi terapeuta z EZRA UKSW.

Wsparcie specjalistów i wspólna troska o dziecko 

W pierwszym okresie powrotu do szkoły powinniśmy być szczególnie wyczuleni na 
zachowania dziecka. W niektórych przypadkach, gdy czujemy, że nie możemy sami sobie 
poradzić – warto szukać pomocy np. u wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub 
specjalistów  z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej.  Jest to 
bardzo ważne by nie bagatelizować problemu tylko rozmawiać o pojawiających się 
trudnościach, a przede wszystkim – ze wsparciem specjalisty – wspólnie szukać ich 
rozwiązania. 

Czas powrotu do szkoły. Rodzicu, czy możesz powiedzieć, że Twoje dziecko
jest gotowe? Poznaj 6 wskazówek, które pomogą Twojemu dziecku płynnie
powrócić do szkolnych obowiązków! – porady specjalistów z BrainGym
1. MOTYWACJA

Dlaczego chodzimy do szkoły? Czy to temat do dyskusji? Czy warto o tym rozmawiać?

Oczywiście, że tak. Rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o tym, dlaczego chodzą do szkoły.
To czego się uczymy w szkole jest dość abstrakcyjne i w wielu przypadkach praktycznie nie
używane poza szkołą. Dodatkowo dzieciaki często zapominają to czego się nauczyły a wiele z
przyswojonych informacji,  w związku z bardzo szybkim postępem, wkrótce przestaje być
aktualne. Dlatego warto zadbać o motywację wewnętrzną i postarać się dyskutować z dziećmi
na ten teoretycznie bezdyskusyjny temat. 

Jednym  z  pomocnych  argumentów  może  być  fakt,  że  chodzimy  do  szkoły,  aby  stać  się
bardziej  interesującą  osobą.  Ucząc  się  zmieniamy  strukturę  mózgu  i  tworzymy  nowe
połączenia pomiędzy komórkami mózgowymi. Im więcej mamy połączeń, tym szybciej mózg
się rozwija. Chodzenie do szkoły jest jak trening i inwestycja, która rozwija nasz mózg na
przyszłość.

2. SEN

Eksperci zgadzają się w twierdzeniu, że dobre wysypianie się jest kluczem do nauki.  Brak
snu  może  negatywnie  wpłynąć  na  fizyczne  i  emocjonalne  zdrowie  dzieci  oraz  ich
zdolność uczenia się. Dzieci w przedziale 6-12 lat potrzebują od 9 do 12 godzin snu na dobę,
nastolatkowie w wieku 13 do 18 lat potrzebują 8 do 10 godzin snu, a dorośli potrzebują co
najmniej 8 godzin snu.

Jeśli dzieci nie będą miały wystarczająco dużo snu, nie będą tak uważne w klasie, co
może  się  objawiać  słabszymi  ocenami,  czy  negatywną  informacją  zwrotną  od
nauczyciela.

To  co  możemy  zrobić  to  małe  kroki: godzinę  wcześniej  kolacja,  30  minut  wcześniej
wieczorna  toaleta,  ograniczenie  urządzeń  elektronicznych  na  dwie  godziny  przed  snem
(niebieskie  światło  z  ekranów  i  wpływają  na  wydzielanie  melatoniny,  która  jest  ich
hormonem snu).

3. ODŻYWIANIE 

O  wpływie  dobrego  odżywiania  na  nasz  organizm  można  przeczytać  w  każdym  portalu
zajmującym się zdrowiem i dbaniem o siebie.  

To co warto podkreślić w tej  kwestii  to wpływ  śniadania, które daje nam odpowiednie
paliwo  do  pracy.  Wiele  osób  opuszcza  śniadanie,  co  jest  fatalnym  sposobem  na



przygotowanie mózgu do nauki w szkole, oraz często jest to również zwiastunem zwiększenia
masy ciała. Dlatego nie zapominajmy o śniadaniu.

4. ĆWICZENIA FIZYCZNE

Codzienne ćwiczenia fizyczne są dobre dla mózgu, w szczególności ćwiczenia w godzinach
porannych sprawiają, że mózg działa lepiej przez cały dzień.

Istnieje  wiele  badań,  które  potwierdzają,  jak  ważnym  elementem  dla  efektywnego
uczenia się jest ruch. Dlatego warto rano wykonać parę prostych ćwiczeń.

5. STRES

Stres  nie  jest  korzystny  dla  mózgu,  szczególnie  przez  długi  czas.  Niemal  każdy  uczeń
odczuwa  pewien  stres  związany  z  powrotem  do  szkoły  i  jest  to  całkowicie  normalne.
Najważniejszą rzeczą jest dowiedzieć się, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić w
zdrowy sposób i uzyskać wsparcie.

Jedną ze strategii radzenia sobie ze stresem jest praktykowanie uważności, która polega
na koncentrowaniu się na oddychaniu, oczyszczaniu umysłu i  koncentrowaniu się  na
chwili obecnej. Uważność można ćwiczyć samemu lub jako systematyczną metodę redukcji
stresu. W rozładowaniu stresu pomaga również racjonalizacja wydarzeń, muzyka oraz kontakt
z bliskimi czy zwierzętami.  

Ważna  wskazówka  dla  rodzica  to  stworzenie  atmosfery  dla  swobodnej  i  bezpiecznej
wypowiedzi dziecka, przyzwolenie na gorsze samopoczucie, czy nie dawanie od razu złotych
rad.  Warto  oczywiście  zaangażować  się  w  życie  szkolne  dzieci,  pokazywać  powody,  że
jesteśmy z nich dumni, doceniać a nie chwalić.

Nawet jeśli dzieci nie będą rozmawiać o tym, co im przeszkadza, już sama świadomość,
że są wspierane w domu może pomóc złagodzić stres.

6. SPOSÓB UCZENIA SIĘ

Dobrze, jeśli dziecko zostanie przyzwyczajone, że lekcje odrabia codziennie w tym samym
miejscu i o tej samej porze. Warto zadbać o to, by miejsce pracy było dobrze zorganizowane i
przyjemne dla dziecka. Może przyda się tablica korkowa, kolorowe karteczki lub flamastry do
robienia kolorowych notatek. 

Pracę  domową  warto  rozpoczynać  od  najtrudniejszego  zadania.  Na  początku  mózg  jest
najmniej  zmęczony  i  warto  to  wykorzystać.  Poza  tym,  gdy  trudne  zadania  zostaną  już
wykonane, dziecko poczuje ulgę i dalsza praca będzie łatwiejsza. 

Warto też ćwiczyć  pamięć i logiczne myślenie np. poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju
szarad, krzyżówek, wykreślanek, labiryntów, zadań typu „Znajdź różnice” i innych. 
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