
KWARANTANNA - DUŻA ZMIANA W 
ŻYCIU MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA



PANUJĄCA NA CAŁYM ŚWIECIE EPIDEMIA I ZAGROŻENIE 
KORONAWIRUSEM POWODUJE ZMIANY I DOTKLIWE OGRANICZENIA 

W NASZYM SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA.  
JUŻ OD MIESIĄCA POZOSTAJEMY W IZOLACJI, ZAMKNIĘCI WE 

WŁASNYCH DOMACH, Z OGRANICZONYM KONTAKTEM ZE ŚWIATEM 
ZEWNĘTRZNYM. KWARANTANNA MA NAM ZAPEWNIĆ 

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I OCHRONIĆ NASZE ZDROWIE I ŻYCIE. 
MOŻE TEŻ JEDNAK PROWADZIĆ DO ZAGROŻEŃ DLA NASZEGO 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POSTACI: 
OBNIŻONEGO NASTROJU; 

PRZYGNĘBIENIA; 
LĘKU O PRZYSZŁOŚĆ; 

LĘKU O ZDROWIE WŁASNE I NAJBLIŻSZYCH.



Wielu dorosłych 
intuicyjnie uruchamia 
rozmaite mechanizmy 
obronne, pomagające 
przetrwać kryzysowe 
sytuacje. Niestety dzieci, 
zwłaszcza te najmłodsze, 
mogą mieć problem ze 
zrozumieniem: 
➤ dlaczego nie mogą 

wyjść z domu,  
➤ co mają robić z  

czasem wolnym,  
➤ jak poradzić sobie z 

zupełnie nową sytuacją 
braku kontaktów z 
rówieśnikami.



DLA NAJMŁODSZYCH ZMIANA CODZIENNEJ 
RUTYNY NIE JEST ŁATWA DO ZAAKCEPTOWANIA. 

DZIECI Z PEWNOŚCIĄ BĘDĄ PYTAĆ, ANALIZOWAĆ I 
WYSNUWAĆ WNIOSKI, KTÓRE SĄ ADEKWATNE DO 

ICH WIEKU. BEZ WZGLĘDU NA OSOBOWOŚĆ I 
CHARAKTER, WIELE DZIECI ODCZUWA LĘK, STRACH 

I NIEPEWNOŚĆ W WYNIKU LICZNYCH ZMIAN, 
KTÓRE WSZYSCY DOŚWIADCZAMY WE WSZYSTKICH 

OBSZARACH NASZEGO FUNKCJONOWANIA.



JAK RADZIĆ 
SOBIE Z 

TRUDNYMI 
EMOCJAMI 
DZIECKA?



WYCISZ EMOCJE DZIECKA

➤ nie sugeruj dziecku, że powinno 
się bać; 

➤ nie motywuj strachem do 
częstego mycia rąk lub 
niewychodzenia z domu; 

➤ pokaż dziecku, że można 
normalnie funkcjonować 
zachowując podstawowe zasady 
higieny; 

➤ wycisz swoje emocje - Twój 
spokój udzieli się dziecku; 

➤ wspólnie z dzieckiem poszukuj 
aktywności, które pomogą 
opanować negatywne emocje.



ZAPEWNIJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

➤ pokaż, że odczuwane przez dziecko emocje są normalne - trudne emocje są 
częścią naszego życia;

➤ pomóż dziecku poradzić 
sobie z negatywnymi 
emocjami - rozmawiaj, 
wspieraj, zaproponuj 
rozluźniające 
aktywności; 

➤ spędzajcie ze sobą dużo 
czasu - wykorzystaj ten 
czas na budowanie 
relacji rodzinnych; 

➤ zadbaj o stały rytm dnia.



ODPOWIADAJ NA PYTANIA

➤ reaguj na potrzeby i emocje 
dziecka, zaspokajaj jego ciekawość - 
dziecko ma prawo do informacji; 

➤ odpowiedzi i ilość przekazywanych 
informacji dostosuj do wieku 
dziecka oraz jego wrażliwości i 
stanu emocjonalnego; 

➤ wyjaśniaj trudne terminy 
pojawiające się w mediach lub 
rozmowach; 

➤ bądź pewny siebie, rzeczowy i 
szczery; 

➤ skorzystaj z bajek zamieszczonych 
na stronie internetowej w kąciku 
psychologa.



RACJONALNIE KORZYSTAJ Z MEDIÓW

➤ ogranicz dziecku dostęp do programów informacyjnych, które bombardują nas 
negatywnymi newsami i potęgują nasz lęk, poczucie bezradności i zagrożenia; 

➤ korzystaj z wiarygodnych źródeł; 

➤ zastąp telewizor i komputer innymi aktywnościami - stymuluj dziecko 
poznawczo, emocjonalnie, ruchowo (na ile to możliwe).



DOMOWE PRZEDSZKOLE, CZYLI CO ZAMIAST EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ?



Zbuduj z dzieckiem namiot wykorzystując krzesła, koce i inne wyposażenie 
gospodarstwa domowego. Z pewnością przywołasz swoje wspomnienia z 
dzieciństwa - będzie to frajda nie tylko dla Twojego dziecka, ale i dla Ciebie.

Układanie puzzli rozwija spostrzegawczość, 
wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, 
pamięć oraz umiejętność analizy i syntezy 
wzrokowej.

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,4737c3c.html


Dzieci lubią bawić się w detektywa - przygotuj zagadki, wskazówki ukryj 
w całym domu, wymyśl nagrodę.

Pamiętaj o aktywności fizycznej - 
codzienna dawka ćwiczeń poprawi 
samopoczucie i rozładuje dziecięcą 
energię.



Czytajcie, słuchajcie audiobooków, 
wymyślajcie inne zakończenia, 
twórzcie własne historie…

Dzieci lubią tworzyć - kolorować, 
rysować, malować, kleić, lepić, 
wydzierać. Z papieru lub innych 
materiałów można wyczarować cuda.



Zabawcie się w Masterchefa - gotujcie 
razem, przygotowujcie wspólnie 
posiłki.Wspólne gotowanie integruje, a 
przygotowanie posiłku przez dziecko 
będzie dla niego powodem do dumy.

Gry planszowe uczą współzawodnictwa, 
stosowania się do reguł, sztuki 
przegrywania, rozwijają myślenie 
logiczne, a przede wszystkim są źródłem 
świetnej zabawy dla całej rodziny. 



➤ zamieszczają propozycje ćwiczeń i zabaw na stronie internetowej 
przedszkola; 

➤ organizują konkursy dla dzieci; 

➤ pozostają z Wami w kontakcie poprzez e-mail, Facebook, telefon; 

➤ i …

Panie przedszkolanki 
starają się również 
przenieść przedszkole 
do Waszych domów:



BARDZO TĘSKNIĄ 
ZA SWOIMI 

WYCHOWANKAMI



OPRACOWAŁA: 
MIRELA JUST

W prezentacji wykorzystano obrazki pochodzące ze stron internetowych: 
consilia; 
zszywka; 

czasdzieci; 
fizjohome; 
dekowizja; 

freepik; 
zblogowani, 
myślorysy.


