
Kedves Szülők,  

 

Mindannyiunk számára kihívásokkal teli időszak következik. Nem történt még velünk 

hasonló, nincsenek rá megküzdési mintáink, mindnyájunkban sok a feszültség és a 

bizonytalanság. Fontos, hogy betartsuk az érvényben lévő szabályokat, és próbáljunk 

higgadtan felkészülni a várható helyzetekre. 

Ezzel a levéllel abban szeretnék segíteni, hogy hogyan tudják a gyermekeket támogatni a 

karantén heteiben. Az efféle izolációra különbözőképpen reagálunk, természetesen minden 

gyermek más és más, az iskolában vannak 6, és 15 évesek is, ezért minden témát alakítsanak 

a saját gyermeküknek és családjuknak megfelelően.  

 

A gyermekekkel való kommunikációról:  

- fontos, hogy mindig a gyermek életkorának megfelelően magyarázzuk el a 

történéseket. A gyerekeknek – különösen az alsósoknak!!! nem szükséges tudniuk, 

hogy éppen hány fertőzött van az országban, nem kell őket az egészségügyi 

rendszer vélt vagy valós hiányosságaival riogatni. Elég, ha annyit tudnak, hogy „van 

most egy betegséget okozó vírus, ami miatt most itthon maradunk, hogy ne 

kaphassuk el. Gyakran megmossuk a kezünket, mert így tudunk védekezni a vírus 

ellen, ami elpusztul az alapos szappanos kézmosástól. Itthon biztonságban vagyunk, 

és ha ilyen óvatosak leszünk, egészségesek maradunk.” Ne riogassuk őket a 

nagyszülőkre leselkedő veszélyekkel, de értessük meg velük, hogy miért különösen 

fontos most, hogy vigyázzunk rájuk, miért kell otthon maradnunk.  

- Találja meg a módját, hogy a gyerekeit a megfelelő higiénia betartására ösztönözze 

(kisebbekkel készíthetnek rajzokat a családi szokásokról; választhatnak a 

kézmosáshoz dalt, ami körülbelül olyan hosszúságú, mint a kézmosásra szánt idő)!   

Érdemes bevonni a gyerekeket a házimunkába, takarításba, hogy ezen keresztül is 

érezzék a higiénia fontosságát!  

- Ne legyenek a vírussal kapcsolatban tabu témák, válaszoljunk a gyerek minden 

kérdésére, szem előtt tartva, hogy nem kis tudóst akarunk belőle faragni, hanem a cél 

a megnyugtatás. 

- A felnőtteknek szóló, vírussal kapcsolatos tartalmakat, a híradót ne engedjék a 

gyereknek nézni, hallgatni. Alsósoknak máskor sem, most különösen nem! 



- Ne beszéljen a gyerek füle hallatára arról, hogy mennyire kétségbe van esve, és 

nem tudja, mit tegyen. Ha érez ilyet, ezt ne a gyerek előtt kommunikálja. Kérjen 

tájékoztatást, vagy szakmai segítséget, ha saját aggodalma túlzott mértéket öltene. 

 

A digitális távoktatásról:  

- Legyen szűrőprogram minden olyan készüléken, amit a gyerek a tanuláshoz fog 

használni, ez ismét különösen az alsó tagozatosokra vonatkozik!  

Beszéljék át a biztonságos internethasználat szabályait a gyermekekkel. A következő 

hetekben valószínűleg az eddiginél több időt fognak a gyerekek az online térben 

tölteni, tudatosítsák a rá leselkedő veszélyeket (álhírek, bullying, „ismeretlen 

ismerősök”). A cél nem az, hogy megijedjenek a gyerekek, hanem hogy ne legyenek 

tabuk ezek a kérdések, és ha bármilyen kéretlen tartalomba (vagy kockázatos netes 

magatartásba) botlik a gyerek, akkor merjen és tudjon erről beszélni.  

-  Rendszeresen fertőtlenítsék a tanuláshoz használt digitális eszközöket. 

- Az alsó tagozatosok, és a felsősök egy része sem fogja tudni önállóan strukturálni a 

tanulnivalókat, nem tud önállóan témaköröket feldolgozni, szükségük van a 

segítségre. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy el kell készíteni helyettük a 

feladatokat, engedjék, sőt bátorítsák őket, hogy önállóan próbálkozzanak, de 

legyenek ott, ha segítségre van szükségük.  

 

A napirendről:  

- ahhoz, hogy megmaradjon a gyerekek biztonság-és realitásérzéke, nagyon fontos, 

hogy amennyire lehet, kövessék a megszokott napirendet, maradjanak érvényesek a 

családban megszokott szabályok. Legyen elkülönített tanulási és pihenőidő, a 

gyerekek vegyenek részt a házimunkában. Amíg még lehet, menjenek szabad térre 

sétálni, mozogni. Ha a gyermekkel együtt alakítják ki a napirendet, nagyobb 

valószínűséggel fogja betartani. Ha Önök is otthonról dolgoznak, próbálják 

megbeszélni a gyerekekkel, hogy mikor van mindenkinek munkaidő, és annak a végén 

jutalmazzák meg magukat egy társasjátékkal, közös filmnézéssel, meséléssel.  

- Kérem, hogy fokozottan figyeljenek oda, hogy a gyerekek az „üres” óráikban mivel 

töltik az idejüket. Nagyon gyakran hallom, hogy 8-9 évesek felnőtt besorolású 



játékokkal játszanak, kontroll nélkül nézhetnek felnőtt tartalmakat. Ezek rendkívül 

károsak a gyermekek fejlődése szempontjából, kérem, hogy figyeljenek oda erre!  

- A rendszeres testmozgást egy esetleges szigorítás (kijárási tilalom) esetén is 

próbálják meg biztosítani. Lakáson belül is rengeteg féle testmozgást lehet végezni, 

interneten nagyon sok ötletet lehet találni. Amíg lehet, minden nap menjenek sétálni, 

tartózkodjanak a friss levegőn.  

- A gyerekek többsége számára az osztálytársak, edzőtársak, szomszédban lakó 

gyerekek jelentik egyben a barátokat is. Az iskolák bezárása ezért óhatatlanul nehéz 

helyzetet fog hozni abban is, hogy a gyerekek hiányolni fogják a saját társas 

kapcsolataikat. Legyenek megértőek, és segítsenek nekik. A digitális eszközökön 

keresztül alakítsák ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek közösen írjanak meg egy-

egy házi feladatot, vagy együtt beszéljék meg adott tanóra anyagát. 

Ezzel a barátságukat, a kortárs kapcsolataikat is meg tudják élni és tanulnak is. 

- A legfontosabb, hogy Önök, a szülők vigyázzanak saját magukra. Ezért kérem, hogy 

a saját érdekükben is próbálják meg limitálni a hírek böngészésével töltött időt, és 

csak a hivatalos forrásokból tájékozódjanak, ne stresszeljék magukat a különböző 

hoax-oldalak találmányaival. A gyerek biztonságérzetét a szülő és a világ 

kiszámítható, ismerős rendje adja, ha azt érzik, hogy a szülő bizonytalan, 

kétségbeesett, ők is azok lesznek.  

 

Ha úgy érzik, szeretnének konzultálni a koronavírus-járvány miatti félelmeikről, a gyermekkel 

történő kommunikációról vagy a helyzet miatt a gyermeken észlelt változásról, keressenek 

meg a pszichologus@dunakeszikorosi.hu email címen. Ha az email kereteit meghaladja a 

kérdés, találunk módot az online beszélgetésre a Skype, vagy egyéb online eszköz 

segítségével.  

Az előttünk álló időszakhoz sok erőt kívánok Önöknek  

Hidegkuti Veronika iskolapszichológus 

      pszichologus@dunakeszikorosi.hu  
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