
IZOLACJA  
SPOŁECZNO-RÓWIEŚNICZA 

Jak rodzic może pomóc dziecku                       
w radzeniu sobie z nią każdego 

dnia? 



1. „Nic nie może przecież wiecznie trwać…” 

• Dziecko jak każdy inny jest 
częścią większej lub 
mniejszej społeczności. 
Potrzebuje kontaktów           
z rówieśnikami.  

• Warto podtrzymywać dzieci 
w informacji, że taki stan 
jest tymczasowy i prędzej, 
czy później normalna forma 
kontaktu powróci. 

• Rozmowa o     
bezradności i frustracji, 

jaką może odczuwać 
dziecko również jest 

bardzo ważna.  

• Nie można zostawić ich   
z tym samych, lecz 

zachęcić do dzielenia się 
swoimi odczuciami, by 
nie dusiły wszystkiego    

w sobie. 



2. Formy kontaktu. 

• Należy pamiętać, że istnieje wiele sposobów na to, aby w rzeczywistości 
wirtualnej móc utrzymać ze sobą kontakt. 

• Dobrze by było, aby dziecko nie komunikowało się z rówieśnikami 
wyłącznie poprzez sms czy komunikatory w formie pisanej. 

• Kluczową opcją jest kontakt wzrokowo-werbalny. 

• Wtedy choć w takiej namiastce dzieci mogą dzielić się różnymi emocjami, 
zobaczyć reakcję po drugiej stronie ekranu. 

• Wpływa to też na obniżenie poczucia osamotnienia – zwłaszcza, jeśli 
dziecko nie ma rodzeństwa, a jedynie dorosłych na co dzień. 



• Dzieci nie potrafią usiedzieć zbyt 
długo w „zamknięciu”. 

• Nie mogą one jednak łamać 
wprowadzonych odgórnie zmian   

i zakazów.  

• Rodzic musi starać się 
wytłumaczyć dziecku 

konsekwencje ich złamania oraz 
realnego ryzyka narażenia siebie 

oraz innych, z którymi by się 
spotkało w tym trudnym czasie. 

Najlepiej przekazywać tylko podstawowe 
informacje w związku z wirusem, by nie 

wywoływać u dziecka nadmiernego stresu, 
a te, które mogą same wyczytać                   

w Internecie, wyjaśniać na spokojnie bez 
okazywania paniki, gdyż mogłaby się 

udzielić dziecku. 

3. Bezpieczeństwo  
ponad wszystko. 



4. Bierność a aktywność. 

• Dzieci spędzają teraz większą część z dnia przed 
komputerem czy tabletem ucząc się zdalnie. 

• Taki tryb nie wpływa pozytywnie na ich kondycję czy 
postawę i sylwetkę. 

• Warto wraz z dzieckiem robić przerwy, by mogło 
zregenerować przede wszystkim wzrok i się 
rozruszać. 



5. Możliwe zagrożenia – strona fizyczna. 

• Dziecko będąc tyle czasu w pozycji siedzącej obciąża przede 
wszystkim odcinek lędźwiowy kręgosłupa. 

• Taka pozycja może też wtórnie prowadzić do skrzywienia kręgosłupa. 

• Kolejnym minusem jest długotrwałe wpatrywanie się w ekran, gdyż 
niesie ze sobą ryzyko przeciążenia i w efekcie osłabienia wzroku. 

• Równie istotne jest ryzyko zmian co do wagi i sylwetki. Brak ruchu 
przy zachowaniu nieregularnych odstępów pomiędzy posiłkami nie 
wróży nic dobrego. 

• Zwiększenie wagi zwiększa też ospałość u dziecka, co w efekcie 
skutkuje mniejszą koncentracją. 

 

 



6. Zagrożenia od strony psychicznej. 

• Warto kontrolować, na ile dziecko poświęca czas przed komputerem ucząc 
się, a ile przeznacza na gry, oglądanie bajek, czy nawet treści 
niedostosowanych do wieku. 

• W tym trybie życia bardzo łatwo może dziecko uzależnić się od mediów, czy 
to telewizora, smartfona lub komputera. 



Aktywność receptywna, która działa podczas 
oglądania np. bajek, na dłuższą metę 
szkodzi, ponieważ dziecko pozostaje              
w bezruchu, nie ćwiczy sprawności 

manualnej, czy nie pobudza wyobraźni. 

Bierne oglądanie nie pomaga rozwijać uwagi dowolnej – 
zależnej od woli dziecka. Uaktywnia się wtedy uwaga 

mimowolna, co w szkole jest zbędne. Tam potrzebna jest 
właśnie umiejętność zamierzonego koncentrowania się na 
zadaniach, analizowania ich oraz wyciągania wniosków. 



7. Dostępne formy aktywności. 

Wyjście na świeże powietrze jest przecież możliwe. Należy jedynie unikać kontaktu         
i mijania innych osób, na ile to możliwe. Zawsze można pojechać w gronie rodzinnym 

rowerami do lasu czy w miejsca, gdzie ryzyko napotkania kogoś jest znikome. 
 

Jeśli mamy dom z ogródkiem również można stworzyć mini plac zabaw, w zależności 
od potrzeb dziecka i możliwości. W ciepłe dni zamiast siedzieć w pokoju, wykorzystać 
czas na balkonie lub ogródku do wchłaniania witaminy D3 w naturalny sposób. 

 

W ramach przerwy od nauki czy pracy zachęcić dzieci do układu prostych ćwiczeń 
gimnastycznych, by dać szansę mięśniom na rozruch i porozciągać zasiedziałe 

organizmy. 
 

Zamiast gier komputerowych zapewnić zabawę dzieciom poprzez gry planszowe, 
układanki, czy inne tego typu elementy, aby pokazać, że tak również można świetnie 
spędzić czas, a przy tym nie męczyć wzroku ciągłym wpatrywaniem się w ekran. 

 



8. Jak ten stan  
izolacji przetrwać? • Przede wszystkim dając dziecku czas 

i uwagę. 

• Nie może ono spędzać czasu                
z rówieśnikami, co jest znaczące dla 
rozwoju każdego dziecka. Dlatego 
rodzice muszą starać na ile mogą 
„zastąpić” swoim dzieciom kolegów    
i koleżanki, by nie odczuwały tak 
bardzo ich braku.  

• Nie ma tutaj magicznego 
rozwiązania. Z jednej strony musimy 
przetrwać, kombinując, aby nie 
skrzywdzić w tym trudnym czasie ani 
dziecka, ani siebie. 

Takie okoliczności wnoszą też wiele 
dobrego w życia zarówno dzieci, jak        
i rodziców. Przede wszystkim dają 

możliwość uczenia się siebie na nowo, 
dzielenia wspólnej przestrzeni 24 

godziny na dobę, a także odkrywania 
wzajemnych emocji i potrzeb, jakie 

każdy z nas w sobie ma, gdzie               
w normalnym trybie funkcjonowania 

często brakuje czasu na to, by je 
dostrzec u drugiej osoby i zadbać o ich 

zaspokojenie. 



Na koniec pragnę 
skierować kilka słów 

bezpośrednio do 
Was, drodzy Rodzice: Bądźcie silni i cierpliwi w tym 

trudnym dla wszystkich czasie. 
Wytrwale starajcie się wspierać 
Wasze dzieci, znosić każdego dnia 
ich gorsze i lepsze chwile. Ten stan 
nie będzie trwał wiecznie. 
Wiadomo, nie jest łatwo niekiedy 
wytrzymać ze sobą w tak 
ograniczonej przestrzeni, jednak 
pokażcie Waszym pociechom, że 
jest to możliwe!  



 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa                                                                  
im. Jana Pawła II w Pępowie 

Pozdrawiam życząc zdrowia, wytrwałości 
oraz zachowania między wszystkimi 
obszarami życia codziennego zdrowej 
równowagi. 
 

                               Adrianna Jędrzejewska 
                                                Psycholog szkolny  
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