
O RELACJACH…  

ORAZ O ROZMAWIANIU, DIALOGACH, POROZUMIEWANIU SIĘ – W SZCZEGÓLNYCH 

WARUNKACH DOMOWYCH CZASU PANDEMII 

 

„Nie chodzi o żadne spektakularne działania czy inicjatywy, ale proste rozwiązania, które 

uporządkują nasze myśli, nasz sposób działania czy postępowania i to, co daje nadzieję, że ten 

trudny czas pokonamy.” (Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Internet, 

25.03.2020 r.) 

„Dziecko naśladuje tych, których kocha i wobec których czuje się pewne i bezpieczne. Dziecko 

dąży do upodobnienia się, do przyjęcia obyczajów, odczuwania i mowy świata dorosłych.” 

(Hanna Olechnowicz „Pierwsze kroki wśród ludzi”) 

 

ROZMOWA JEST JEDNĄ Z NAJSKUTECZNIEJSZYCH FORM TERAPII 

A więc: dialog, wymiana, przekaz, interpretacja, zrozumienie, ekspresja, emocje, uczenie się 

wzajemne, inspiracja, zaspokajanie potrzeb społecznych i poznawczych, więź… . 

Dziecko poznaje świat patrząc w oczy rodziców/opiekunów.  

Dorośli nie muszą znać odpowiedzi na wszystkie pytania (odpowiedź „nie wiem” NIE JEST 

NICZYJĄ KLĘSKĄ), ale powinni mówić dzieciom prawdę dostosowaną do ich wieku 

rozwojowego. Szczera odpowiedź buduje zaufanie. Dorośli muszą, po pierwsze, dać dziecku 

prawo do zadawania pytań a także szukać sprawdzonych źródeł informacji. Najważniejszym 

zadaniem dorosłych jest zapewnianie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Skupiajmy się więc na 

tym, co możemy zrobić, by nie czuć bezradności, by chronić siebie i innych, by znaleźć sposoby 

na radzenie sobie z niepokojem i napięciem. Rozmowa o trudnej sytuacji to jeden z elementów 

towarzyszenia dziecku. Dorośli najczęściej wyobrażają sobie ten kontakt w formie swoistego 

wykładu – tłumaczenia i objaśniania dziecku. Tymczasem, równie ważnym składnikiem każdej 

rozmowy jest SŁUCHANIE. POSŁUCHAJMY ZATEM DZIECKA, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ, CO CZUJE I CO 

MYŚLI. Nigdy nie zaprzeczajmy uczuciom dziecka, przyjmijmy je. Dziecko nie przestanie 

odczuwać strachu lub lęku po usłyszeniu „nie bój się, nie ma czego się bać.” Obserwujmy 

uważnie dzieci, słuchajmy tego, o czym rozmawiają między sobą, ze zwierzętami domowymi 

lub z pluszakami. Nie panikujmy, jeśli w swobodnych zabawach dziecka pojawi się temat 

koronawirusa – to dobra metoda oswajania tej problematyki. Dorośli mogą włączyć się  

w zabawę; to przecież także sposób na towarzyszenie dziecku, pokazanie, że jesteśmy razem  

i RAZEM PRZEZ TO PRZEJDZIEMY.  

 
Przygotowanie – Halina Furmann, logopeda 

 


