
 
 
 
 
 
 
 

W tym roku kalendarz wywrócił się do
góry nogami, bzy kwitną, a matury wciąż
przed nami. Egzaminy na zakończenie

szkoły podstawowej przesunęły się
niemal do wakacji. Mimo wszystko te

ważne wydarzenia w życiu wielu
młodych Polek i Polaków odbędą się za

kilka/ kilkanaście dni. 
 

Czas dodatkowego przygotowania i
oczekiwania, może wzmagać napięcie,

stres, odczuwalny lęk, zarówno u
uczniów, jak i ich rodziców. 

 
 

Jak się zachowywać, co robić a
czego unikać by nie dolewać oliwy

do ognia, a raczej skutecznie
wesprzeć swoje dziecko?

Jak wspierać swoje
dziecko przed

nadchodzącym
egzaminem?



i

    • Staraj się odprężyć,
zachowywać spokój i okazywać go

innym
    • Przytrzymuj swoje emocje

wiedząc, że teraz emocje dziecka
są ważniejsze

    • Zadbaj o pozytywną atmosferę
w domu

    • Pomóż stworzyć czas i
przyjazną przestrzeń do nauki
 • Bądź gotów do rozmowy jeśli

zajdzie taka potrzeba
    • Cierpliwe słuchaj o

trudnościach i zmartwieniach 
    • Wierz w swoje dziecko

    • Od czasu do czasu wyrażaj
uznanie oraz zauważaj

podejmowaną przez dziecko pracę
    • Postaraj się o smaczne

jedzenie, zgodne z preferencjami
Twojego dziecka

Co robić?



Co robić?
Dyskretnie zachęcaj do

zdrowych form odpoczynku i
dawaj dobry przykład
Zwolnij syna/córkę z

obowiązków domowych na
okres przedegzaminacyjny

(chyba, że pełnią one funkcję
odprężającą)

Miej swoje zdanie i wyrażaj je
neutralnym tonem, dając tym

samym poczucie
bezpieczeństwa i wsparcia
Szanuj rytm i system nauki

Twojego dziecka, nawet jeśli
nie jest zgodny z Twoim
Ale bezpośrednio przed

egzaminem zalecaj
odpowiednią ilość snu i relaks

zamiast powtórek do
ostatniej chwili

Zaoferuj wyprasowanie
koszuli, pomoc w zawiązaniu

krawata, przygotowanie
śniadania, podwiezienie do

szkoły itp.
Zaplanuj coś miłego na

zakończenie egzaminów.
Jeszcze raz przeczytaj: co

robić?



Nie bądź obojętny

Jeśli masz obawy, na tym
etapie nie wyrażaj ich,
zachowaj je dla siebie

Zrezygnuj z pokusy zadawania
często tych samych pytań np.:

Jak ci idzie nauka? 

Staraj się nie wzmagać napięcia
poprzez np.: przytaczanie
przykładów ludzi, którym
„powinęła się noga” albo

odliczanie dni do

Nie bądź monotematyczny
Unikaj moralizatorskich

opowieści pod tytułem: jak ja
byłem w twoim wieku. Chyba,

Nie narzekaj

Może jesteś głodny?
Czy już wiesz jaką szkołę

wybierzesz? Co jeśli się nie
dostaniesz na te studia? Itp.

egzaminu.

że mają formę zabawnego żartu
dla rozluźnienia atmosfery.

Czego unikać?



Czego unikać?

    • Powstrzymaj się od
porównywania córki/syna do

starszego rodzeństwa czy innych
osób z rodziny lub znajomych
    • Przypomnij sobie ile lat ma

Twoje dziecko i odpuść
nadmierną kontrolę procesu

nauki  
    • Nie narzucaj się

    • W rozmowie nie przerywaj i
powstrzymaj się od udzielania
instrukcji czy też prostych rad 

    • Zrezygnuj z krytyki
    • Nie prowadź przy dziecku

głośnych rozmów telefonicznych
z matką, kolegą, ciocią itp. na
jego temat, szczególnie jeśli

zawierają negatywne uwagi lub
wyrażają niepokój
    • Unikaj kłótni

    • Nie idź z dzieckiem na
egzamin jeśli sobie tego nie

życzy i nie podglądaj zza krzaka
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