
Rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych uczniów w domu 

1. W związku z zaistniałą sytuacją jednym ze sposobów utrzymywania kontaktów 

rówieśniczych jest wymienianie się zdjęciami, wiadomościami, rozmawianie przy 

pomocy komunikatorów tj. Facebook, Skype, Messenger, WhatsApp itp. W ciągu dnia 

warto aby dziecko miało możliwość skorzystania z nich. Według Światowej 

Organizacji Zdrowia dziecko powinno mieć około godziny dziennie aby 

komunikować się z rówieśnikami. 

2. Zwiększony dostęp do Internetu dziecka można wykorzystać do wspólnego stworzenia 

zasad korzystania z zasobów sieci. Warto wykorzystać w tym celu rozmowę 

dotyczącą potencjalnych zagrożeń w sieci. Spisać zasady, które powinny odnosić                    

się do ram czasowych korzystania z Internetu i portali społecznościowych,                              

w zależności od wieku dziecka uwzględnić czy rodzic powinien towarzyszyć dziecku 

czy nie, ze starszymi dziećmi ustalić jakie treści i zdjęcia mogą publikować                                       

w Internecie. Ważne aby rozmawiać z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci. 

Uczyć nawyków i zachowań akceptowalnych społecznie. Więcej informacji: 

http://www.dzieckowsieci.pl/ 

3. W sieci można znaleźć wiele gier, które umożliwiają wspólne granie i rozmowę                         

z rówieśnikami. Ważne aby gra dostosowana była do poziomu rozwoju poznawczego 

dziecka. 

4. Ustalenie praw i obowiązków, tego za co dziecko będzie odpowiedzialne podczas 

aktualnego funkcjonowania domowego, wpłynie pozytywnie na nabieranie 

odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

5. Wspólnie z dzieckiem można stworzyć drzewo genealogiczne rodziny, wklejając 

zdjęcia, rysując portrety, pisząc imię każdej osoby. Warto porozmawiać z dzieckiem      

o relacjach z innymi osobami. Można spróbować sobie przypomnieć zabawne                                     

i szczęśliwe dla dziecka momenty związane z poszczególnymi osobami.  

6. Można poszukać podobieństw i różnic między dzieckiem i innymi członkami rodziny 

(tabelka w której można np. sprawdzić kolor oczu, kolor włosów, rozmiar buta, znak 

zodiaku, miesiąc urodzenia, ulubione danie, napój, deser, hobby, ulubiona książka, 

film, bajka, pora roku). Jest to idealny wstęp do rozmowy o tym, ze każdy z nas jest 

trochę inny, podobieństwa i różnice są dla nas ważne.  

7. Wspólne obejrzenie ciekawego filmu dotyczącego problemów młodych ludzi, w celu 

poznania zdania stanowiska dziecka na dany temat może być dobrą formą spędzenia 

wspólnie czasu. Propozycje dla dzieci młodszych: Zwierzogród, W głowie się nie 

mieści, Cudowny chłopak, Odlot. Dla dzieci starszych: Podaj dalej, Sekrety morza, 

Wielka szóstka. Dla najstarszych: Gwiazd naszych wina, Na zawsze, Pamiętnik 

Pozytywnego myślenia. 

http://www.dzieckowsieci.pl/


8. Warto rozmawiać z dzieckiem na temat aktualnych wydarzeń, w sposób przystępni i 

zrozumiały tłumaczyć. Warto zapewnić dziecko, że aktualne przebywanie w domu nie 

jest karą a konsekwencją obecnej sytuacji. 

 

 


