
Jak zadbać o dobrostan psychiczny dziecka ?

          Obecnie dom, mieszkanie stały się  równocześnie miejscem: pracy, odpoczynku,
szkołą i przedszkolem. Sytuacja z dnia na dzień zmienia się diametralnie. Wszystkie role
jakie  pełniliśmy  i  obowiązki,  które  wykonywaliśmy  w  różnych  miejscach  zostały
przeniesione do przestrzeni domowej.

1. Bądź spokojny i zrównoważony

       Z uwagi na nagłość tej sytuacji, nieprzewidywalność tempa rozwoju zdarzeń generuje to
silne  emocje  m.in.  lęk,  strach,  złość,  niepewność,  poczucie  bezradności.  Dziecko  jest
świetnym  obserwatorem  i  doskonale  wyczuwa  emocje  rodziców,  opiekunów  i  innych
domowników. Zadbajmy o to  aby nasza  wspólna przestrzeń  była  miejscem bezpiecznym,
dającym dziecku  spokój i  wsparcie.  Rozmawiajmy,  tłumaczmy dziecku informacje,  które
słyszy  związane  z  naszymi  emocjami,  pandemią  koronawirusa,  choroba  zakaźną.
Odpowiadajmy dziecku na zadane pytania, oczywiście stosowanie do wieku, percepcji czy
wrażliwości  dziecka.  Oswojony  lęk  mniej  straszy,  strach  ma  mniejsze  oczy  gdy  rodzic
tłumaczy, rozmawia, jest przy dziecku i z dzieckiem. Spokojna, rzeczowa rozmowa: pomaga,
uspokaja,  wycisza,  działa  jak  plaster  na  skaleczone  kolano.   Dziecko  czuje  się  wtedy
bezpiecznie, ma wsparcie  osoby znaczącej, bliskiej i poczucie, że : w domu nic mi się nie
stanie, nic mi nie grozi, jest bezpieczne.

2. Słuchaj dziecka, rozmawiaj o emocjach

     Pozwólmy dziecku przeżywać emocje: smutek czy żal. My dorośli patrzymy na  sytuację
przymusowej izolacji   z perspektywy własnych doświadczeń. Chociaż, każde dziecko inaczej
radzi  sobie z negatywnymi  emocjami to  w obliczu  zamkniętej  szkoły,  odwołanych zajęć
dodatkowych, braku możliwości wyjścia do parku, na plac zabaw i izolacji od rówieśników
szczególnie potrzebuje wsparcia, zrozumienia i miłości najbliższych           

3. Trzymaj się planu dnia i ustalonego harmonogramu

      Nie musimy wszystkiego planować z zegarkiem w ręku, ale uporządkowany, zorganizowany
dzień pozwoli nam dobrze zarządzać czasem i da nam poczucie zadowolenia.  Wprowadźmy
codzienne stałe rytuały, które będą wyznaczały rytm dnia dziecka.  

      Skierujmy uwagę dziecka na dbanie o higienę: właściwe mycie rąk, długość snu, zdrowe
odżywianie,  stałe  pory  zasypiania,  wstawania,  rytuał  przygotowania  do  snu:  toaleta
wieczorna,  wyciszenie,  czytanie  bajek  czy  ulubionej  książki.  Powtarzalne  rytuały  dają
dziecku  poczucie  bezpieczeństwa.  Zaplanujmy  dzień  tak,  aby  najpierw  zacząć  od
obowiązków  szkolnych,  domowych  a  następnie  przeznaczyć   czas  na  przyjemności
i odpoczynek.



4. Zaplanuj czas na pracę i  zabawy z dzieckiem

Uwzględnijmy  w  mieszkaniu przestrzeń własną dla wszystkich domowników, stawiając granice
i tłumacząc zasady (wcześniej przedyskutowane i omówione  z  całą rodziną). Wtedy dziecko
zrozumie  słowa  rodzica:  muszę  teraz  popracować,  później  spędzimy  czas  razem.  Ustalmy
wspólny, rodzinny czas na relaks, wymyślajmy różny sposoby odpoczynku: kreatywny, twórczy
czy zabawny  np. kalambury, zgadywanki, rysowanki, zabawy słowami itp. Malujmy, rysujmy,
urządzajmy konkursy: śpiewu, rymowanek, opowiastek tematycznych czy na najśmieszniejszy
strój, najsmaczniejszy podwieczorek. Zabaw jest tyle jak daleko sięga nasza wyobraźnia. Czas
spędzony  razem  zrelaksuje  doda  pozytywnej  energii  wszystkim  domownikom.  A  przede
wszystkim rozmawiajmy i słuchajmy siebie wzajemnie.

5. Kontroluj swoje zachowanie 

W  obliczu  zagrożenia  wszyscy  czujemy  niepewność  i niepokój,  co  jest  naturalne.  Nie
pozwólmy jednak by naszym najmłodszym udzielały się te negatywne emocje. Powinniśmy
stworzyć dziecku bezpieczna przystań, Pamiętajmy, ze to rodzice zapewniają swoim dzieciom
poczucie bezpieczeństwa.
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