
 

JAK ZORGANIZOWAĆ CZAS  DZIECIOM  

W OKRESIE SZKOLNEJ KWARANTANNY I PRZETRWAĆ  ? 

Jesteśmy  w okresie  domowej/szkolnej kwarantanny. To niełatwe 

zarówno dla dużych jak i małych. Często nikt z nas tak długo i tyle nie siedział w 

domu, w odosobnieniu.  Jak nam minie ten czas, czy wystarczy pomysłów, żeby 

go zagospodarować? Czy da się pracować przy dzieciach i z dziećmi? Te i inne 

pytania przychodzą nam do głowy, a  niespożyta energia naszych 

pociechrozsadza nasze mieszkania/domy. A stwierdzenie NUDZI MI SIĘ 

wywołuje w nas frustrację! 

 

Kochani Rodzice!!! Musimy sprostać tej niecodziennej i trudnej sytuacji. 

Być może kilka wskazówek pomoże w organizacji przestrzeni rodzinnej, aby 

uniknąć niepotrzebnych konfliktów czy napięć. Chociaż nie obędzie się bez 

drobnych kłótni i nieporozumień… ale te przydarzają się przecież każdemu               

z nas...Wasze dzieci również otrzymały  wskazówki w CODZIENNIKU jak 

zorganizować przestrzeń i warunki do e-nauki. (zakładka e-edukacja). Oto kilka 

pomysłów, które być może staną się przydatne: 

• dbajmy o swoje bezpieczeństwo nie tylko w kontekście aktualnego 

zagrożenia koronawirusem i stosujmy się wszyscy do aktualnie 

wydanych zaleceń  

• zwołajmy naradę rodzinną i opracujmy plan działania na 

najbliższedni - każdy z domowników może zgłosić i na bieżąco 

zapisywać własne pomysły na to, co chce zrobić w czasie domowej 

kwarantanny 

• ustalmy zasady i warunki z dziećmi dotyczące czasu nauki i czasu 

zabawy 



• przeznaczmy część wolnego czasu na aktywność fizyczną 

(oczywiście bez kontaktu z innymi ludźmi). Być może zabawy                                      

i ćwiczenia ruchowe pomogą rozładować niespożyte pokłady 

energii naszych dzieci i poprawią nasze samopoczucie 

• znajdźcie czas na wspólną rozrywkę (gry planszowe, karty, 

łamigłówki, quizy, kalambury, ciekawe filmy i programy 

edukacyjne, czytajcie wspólnie książki, układajcie bajki i 

niesamowite historie) 

• zaangażujcie swoje dzieci do pomocy przy posiłkach – to też może 

być fajna i atrakcyjna aktywność dla nich, a Wy zyskacie 

pomocników 

 

• być może mini porządki (takie wiosenne) w szafach, biurkach czy innych 

zapomnianych miejscach przemeblowanie pokoju też będzie dobrym 

pomysłem? 

• zabawy kreatywne też są interesujące (tu wspomoże Was YouTube), ale 

potem trzeba posprzątać …. uff 

 

 

 

Mamy nadzieję, że te kilka pomysłów pomoże Wam sprostać tej niecodziennej 

sytuacji, jaką jest zawieszenie zajęć w szkole i przedłużająca się domowa 

kwarantanna. Czego Państwu, NASZYM DZIECIOM  i sobie życzymy! 

Pozdrawiamy serdecznie ! 

 

 Pani Magda (psycholog) i Pan Olek (pedagog) 

 


