
Niestety czasem wyczekiwane przez nas sytuacje mogą nas

przerastać. Szczególnie kiedy praca zdalna zaciera nam

granice pomiędzy domem i pracą. Kiedy w tym samym

czasie musimy pracować a nasze starsze dzieci potrzebują

komputera i pomocy w lekcjach on-line. A nasze młodsze

dzieci wymagają wtedy opieki i chcą żeby się nimi

zajmować. Kiedy mąż i żona muszą pracować w tym samym

czasie i w tym samym pokoju. To wszystko, chociaż niby

wyczekiwane, wygląda inaczej niż chcielibyśmy. Wywołuje w

nas poczucie bezsilności, może strachu i generuje napięcie.

Możemy odczuwać poddenerwowanie, a może strach.

Dzieci mogą niechcący podsłuchać nasze rozmowy. Czasem

zdarzy im się usłyszeć coś w TV. A już na pewno wyczuwają

nasz niepokój. Nasze dzieci też mogą być bardziej płaczliwe,

lękliwe.

Co powiedzieć dzieciom

Stanęło przed nami ostatnio dużo nowych zadań.

Niektóre z nich były przez nas oczekiwane:

− pracować w domu, bez codziennego wychodzenia

i wracania wieczorem

− móc więcej przebywać z dzieckiem i mieć dla

niego czas

− zatrzymać w domu męża/żonę bez wychodzenia

do pracy

− itp.



A może pobudzone i ruchliwe. Dajmy im zrozumienie.

Nie złośćmy się. Nasz spokój, wpłynie pozytywnie na całe

otoczenie. Pamiętajmy, że nasze dzieci potrzebują od nas

przede wszystkim miłości i wsparcia.

Nie musimy dzieci wprowadzać w tajniki i szczegóły

sytuacji na świecie. Nie musimy „dokształcać”

z zakresu wirusologii. Ale kiedy zadają nam pytania, nie

unikajmy odpowiedzi. Możemy odpowiedzieć, że wirusy,

bakterie i zarazki powodują, że czasem chorujemy.

Dlatego musimy dbać o swoje zdrowie, wysypiać się,

zdrowo odżywiać, pamiętać o myciu rączek. I to pomaga

nam zachować zdrowie.

Niektórzy z Państwa pewnie już dostali link do bajki o 

koronawirusie, a jeśli nie to wklejam go tutaj. 

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/o-wirusie-ktory-
nosi-korone-opowiadanie.html

Nasza wolność wydaje nam się teraz ograniczona. 
Słyszymy, że to nie czas na budowanie formy i uprawianie 
sportu. 
Pewnie tak. Jest to czas dbania o siebie i siebie 
nawzajem. 
Dbajmy o siebie i nasze dzieci.
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