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Sytuacja trudna – sytuacja kryzysowa – sytuacja
traumatyczna – jak działać i czy działać?

• POCZUCIE KOHERENCJI: zrozumiałość, zaradność, sensowność
• nie ma wzoru na odpowiednią reakcję
• UTRATA KONTROLI ... i jej konsekwencje
• UTRATA ZASOBÓW „żaby” i „czarne dziury”

Zasoby
• sprawdź co masz, czym dysponujesz, czego masz dużo a czego niewiele?
• sprawdź swoją kondycję (fizyczną, psychiczną, emocjonalną)
• sprawdź relacje i system wsparcia (znajomi, przyjaciele, rodzina, zespół
w pracy, profesjonaliści i instytucje pomocowe – strony www)
• sprawdź, czego potrzebujesz do „odbudowy zasobów”?
• sprawdź swoje BHP 

• niebezpieczeństwo „2 tygodni….”
TO NIE JEST SPRINT……TO JEST MARATON

Kryzys i jego następstwa
• wyczerpanie zasobów
• MOŻLIWE REAKCJE: WALKA/UCIECZKA/ZAMROŻENIE
• zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym
i w zachowaniu
• żałoba

DODATKOWO……
• szok kulturowy

Żałoba
• nasilenie smutku zmienia się, zarówno w ciągu dnia jak i w dłuższej
perspektywie
• zdarzają się momenty lepszego nastroju
• negatywne myśli wiążą się ze stratą
• mogą pojawić się myśli o śmierci, które wynikają z tęsknoty za
utraconym… (i często przynoszą ulgę na tu i teraz)

Żałoba i szok kulturowy
• żałoba, podobnie jak szok kulturowy może trwać do 2 lat
• szok kulturowy może zacząć się z opóźnieniem… 6−8 miesięcy

Czego potrzebujemy?
AKULTURACJA:
• ASYMILACJA
• INTEGRACJA
• SEPARACJA
• MARGINALIZACJA
……włączenie? adaptacja?

Kiedy sytuacje trudne stają się sytuacjami
wzrostu?
• mam wpływ….
• poradziłem sobie…
• doświadczyłem wsparcia…

1. Rozmawiać i słuchać
• rozmawiajmy z dzieckiem na temat wojny, unikając obciążania go naszymi własnymi
lękami czy frustracjami („ no…i u nas nie ma pieniędzy w bankomatach!” „benzyna jest taka
droga, że nie będzie zaraz nas na nią stać”)
• używajmy słów zrozumiałych dla dzieci, odwołujmy się do znanych im doświadczeń.
W przypadku młodszych dzieci zwykle warto czerpać wskazówki od nich samych –
sprawdźmy, co widziały i słyszały, czy to rozumieją, a następnie wspólnie zastanówcie się
jakie są najlepsze pomysły i realne sposoby jak zarządzać lub radzić sobie
emocjami/uczuciami. Pamiętajmy, że kiedy odmawiamy rozmowy o wojnie, dziecko może
stać się bardziej niespokojne i niepewne

• jeśli nie znamy odpowiedzi na pytanie dziecka, bądźmy szczerzy i otwarci. Możemy
powiedzieć: "Nie wiem, ale postaram się dowiedzieć". Uważajmy na tworzenia uprzedzeń
wobec ludzi innych narodów, ras czy religii
• słuchajmy − kiedy dorośli za dużo mówią, zamiast słuchać, nie są w stanie reagować na
myśli i uczucia dzieci. Warto zaczynać od pytań sprawdzających: „Co słyszałeś o wojnie?”,
„Czy chcesz o tym porozmawiać?” „Jak się z tym czujesz?” „O czym myślisz, kiedy słyszysz
wiadomości?”, albo: „Jak myślisz, czym mogą się martwić inne dzieci?”

2. Szanować
• warto słuchać bez oceniania obaw i pomysłów dzieci i młodzieży
• wystrzegajmy się komentarzy i ocen typu: „Nie powinieneś się tak czuć”
lub „Jesteś po prostu za mały, żeby to zrozumieć". Zamiast tego można
powiedzieć: „To jest zmartwienie”
• jeśli dziecko wydaje się czymś zdezorientowane, można powiedzieć:
„To ważne co mówisz, opowiedz mi więcej"
• szanujmy uczucia naszych dzieci, dajmy na nie przestrzeń i prawo do ich
wyrażania, bez oceniania
• można powiedzieć coś w stylu: „Wojna JEST straszna” lub „Cieszę się, że
mogłeś o tym ze mną porozmawiać. To normalne, że czujesz się
niespokojny”

3. Działać
• jeśli dziecko, szczególnie to młodsze, wydaje się być wyjątkowo smutne, ale nie chce
rozmawiać o tym, co jest nie tak, użyj kukiełek, odgrywaj role lub czytaj książki o emocjach,
takie jak „Co robią uczucia” Tiny Oziewicz czy „A królik słuchał” Cori Doerrfeld, które
zachęcają dzieci do wyrażania emocji w sposób otwarty, a także do określenia
umiejętności radzenia sobie z nimi
• dzieci, szczególnie te młodsze, w trudnej sytuacji mogą potrzebować więcej przytulania
i bycia razem fizycznie
• można również poprosić dziecko o narysowanie obrazka lub napisanie opowiadania o tym,
co myśli
• starsze dzieci mogą chcieć prowadzić pamiętnik lub dziennik, którym mogą, ale nie muszą
się dzielić
• jeśli ktoś z bliskich jest bezpośrednio zaangażowany w wojnę, poproś dzieci, aby zrobiły
obrazki, napisały listy, które będą mogły mu wysłać
• w sytuacjach trudnych wszyscy, i dorośli i dzieci czy młodzież potrzebują poczucia
sprawczości – to daje nadzieję. Zachęcajmy i inicjujmy działania w których wspólnie
będziemy pomagać innym. Może warto zrobić burzę mózgów z uczniami na temat tego,
jak mogliby pomóc?

4. Nie oceniać
• jeśli poglądy dziecka wyraźnie różnią się od poglądów dorosłego, unikajmy
komentarzy typu: „Nie wiesz, o czym mówisz!” lub „Kiedy będziesz starszy,
zrozumiesz” czy „Ja w Twoim wieku…”
• zamiast tego słuchajmy, spróbujmy też powtarzać własnymi słowami to,
co powiedział nam młody człowiek i starajmy się zrozumieć jego punkt
widzenia
• prośmy o wyjaśnienie, jednak bez oceny i z szacunkiem
• po wysłuchaniu możemy powiedzieć: „Widzimy te rzeczy inaczej.
Mój pogląd jest taki...”
• UNIKAJMY: „Nie masz racji!” „Gadasz bzdury!”. Kiedy modelujemy
szacunek dla pomysłów dzieci, uczymy szacunku do innych

5. Pamiętać o rutynie
• nie zapominajmy o normalnej rodzinnej i szkolnej rutynie. O naszych
planach i projektach. Starajmy się je realizować
• równocześnie, jeśli tylko się da ograniczajmy dodatkowe wyzwania czy
stresy
• starajmy się upraszczać życie nasze i naszych uczniów czy dzieci.
Na przykład, odłóżmy na bok niektóre projekty, zrezygnujmy z dodatkowych
obowiązków i zadbajmy o siebie, wysypiając się, ćwicząc i dobrze się
odżywiając
• dbajmy o sen! Stwarzajmy sobie i dziecku okazje do robienia przyjemnych
rzeczy, takich jak uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych, granie w gry,
spacery, wspólne czytanie itp.
• miejmy nadzieję  budujmy spokój i stabilność wokół nas

6. Kontrolować
• oglądajmy wiadomości tylko raz dziennie i nie nalegajmy, aby dzieci je
oglądały
• wyznaczmy czas (ograniczony!!!) na ich oglądanie czy słuchanie. Nie
róbmy tego przed snem!!!
• jeżeli zaobserwujemy, że jakieś treści poruszyły nasze dzieci poświęćmy
czas, i wspólnie uporządkujmy myśli i uczucia
• bądźmy czujni w pozostawianiu dzieci z kreskówkami, grami czy innymi
programami gloryfikującymi przemoc
• teraz, w sposób szczególny mogą mieć one negatywny wpływ na poczucie
bezpieczeństwa, szczególnie małych dzieci
• uważajmy na to, co mówimy do innych osobiście lub przez telefon, kiedy
wydaje nam się, że dzieci nie słuchają

7. Nie obiecywać
• nie składajmy obietnic, których nie możemy dotrzymać. Unikajmy
mówienia takich rzeczy jak: „Wszystko będzie dobrze” lub „Twojej mamie
(tacie, krewnemu) nic się nie stanie”
• zamiast tego, lepiej mówić: „Nie wiem, co się stanie, ale zrobię wszystko,
co w mojej mocy, aby zapewnić ci bezpieczeństwo” lub „Poradzimy sobie
ze wszystkim, bo zależy nam na sobie nawzajem”

8. Szukać pomocy i wsparcia
• obawy związane z separacją i wojną mogą powodować reakcje
emocjonalne, które przyczyniają się do smutku i złości
• złość, gniew, smutek i duża drażliwość są naturalnymi reakcjami na
niebezpieczeństwo. NORMALIZUJMY!
• jeśli reakcja dziecka jest skrajna, np. ma obsesję na punkcie broni, jest
bardzo niespokojne, wycofane, wrogie lub wykazuje zaburzenia snu
i odżywiania, być może trzeba będzie poszukać profesjonalnej pomocy

9. A na lekcjach przedmiotowych ...
• kryzys to świetna okazja dla nauczycieli, aby zrobić kilka rzeczy. Możemy
ze starszymi uczniami rozmawiać o tym, co dzieje się na całym świecie,
w Europie, dlaczego ma to znaczenie dla młodej osoby w Polsce. Aby być
świadomym obywatelem, trzeba być zorientowanym w sytuacji globalnej.
Zrozumieć, dlaczego świat ma znaczenie, jak działa, jak polityka
zagraniczna wpływa na nas i na nasze życie w Polsce. Warto przygotować
dla uczniów liceum zniuansowane, nie sugerujące odpowiedzi pytania
dotyczące kryzysu
• wspólnie szukajmy różnych, rzetelnych źródeł informacji w celu
wypracowania własnych odpowiedzi na trudne pytania. Wprowadzajmy
na lekcje historie o tym, czego doświadczają zwykli ludzie, z jakimi
problemami się zetknęli i jak starali się walczyć o więcej wolności.
I czym różni się nacjonalizm od patriotyzmu

Integracja uczniów obcojęzycznych
do systemu szkolnego
(dzięki uprzejmości pani Joanny Wesołowskiej)

Kluczowe jest wsparcie emocjonalne i ułatwienie adaptacji społecznej
uczniom i rodzicom.
Równie ważna jest empatia i cierpliwość wobec osób pochodzących
z innych kręgów kulturowych i religijnych.

• Wyniki akademickie w początkowej fazie są drugorzędne

Dla rodziców
1.

Pakiet powitalny

• ulotka informacyjna o przedszkolu: m.in. wartości przedszkola, zdjęcie + imiona nauczycieli, zdjęcie + imiona i funkcje osób,
z którymi będą miały styczność dzieci (np. osoby, która rano odbiera dzieci i pomaga się przebrać), harmonogram zajęć
w języku uczniów
• informacja w jaki sposób nauczyciel komunikuje się z rodzicami (grupa na Whatsup itd.)
• zasady obowiązujące w czasie pandemii/reżim sanitarny
• informacje o zajęciach dodatkowych. Cena, jeśli są płatne lub informacja, że są bezpłatne
• ankieta na temat alergii dziecka i innych ważnych informacji w języku uczniów.
• dane lokalnych organizacji pomocowych
• telefony zaufania
2.

System wzajemnego wsparcia rodziców, system „Kumpel”. Za zgodą rodzica polskiego podanie danych kontaktowych

3.

Korytarz/inna przestrzeń, do której mają dostęp rodzice

• na ścianach korytarza napisy „Witamy” w językach uczniów, aby podkreślić atmosferę gościnności
• inne ważne informacje dotyczące życia placówki (np. tygodniowe menu w przedszkolu) w języku uczniów
Pisane językiem jak najbardziej prostym i zrozumiałym

Uczniowie
Przedszkole

1.

Pomoce wizualne.

•

na ścianie umocowane na dwustronnych rzepach obrazki symbolizujące harmonogram dnia.
Po skończonych zajęciach nauczyciel zdejmuje obrazek ze ściany i odkłada, żeby dać znać
wyraźny znak dzieciom, że zajęcia się skończyły i zasygnalizować, jakie będą następne

•

na ścianach, na wysokości wzroku dziecka, przymocowane są laminowane karty z obrazkami
przedstawiającymi podstawowe potrzeby dziecka. Dziecko wskazując na np.: Toaleta. Umywalka.
Picie. Jabłko. Banan. Zabawka. Przytulenie. W ten sposób komunikuje własne potrzeby.
Dodatkowo każdy uczeń może dostać komplet kartek dla siebie

•

komplet obrazków na ścianach opisujących emocje. Drugi komplet obrazujący co można wtedy
zrobić, aby sobie z nimi poradzić. Np. obrazek z czerwoną ramką symbolizujący „złość” + również
z czerwoną ramką podpowiedź typu „podskoki w miejscu aż się zmęczę”

•

laminowane kartki dla nauczycieli, pomagające w organizacji życia przedszkola. Nauczyciel,
zapowiadając np. mycie zębów, pokazuje kartkę ze szczotką jednocześnie wymawiając
„szczoteczka do zębów”. Nauczyciel nie zdrabnia, nie używa pełnych zdań. Ma to pomóc
w szybszej nauce języka

2. Zabawa
•

nauka przez zabawę. W grupach 2-4 osobowych karty gry Dubble, kiedy dzieci wymawiają nazwy
zwierząt, przedmiotów w swoich językach

•

piosenki lub zabawy znane w obu kulturach. „Podłoga to lawa” okazuje się hitem

•

dzieci w różnych kulturach oglądają podobne bajki (Psi Patrol, Świnka Peppa).
Malowanki z postaciami tych bajek, by było to coś znajomego

•

zabawa polegająca na tym, że nauczyciel pokazuje obrazki przedstawiające rzeczy brzmiące
identycznie lub bardzo podobne w obu językach. Podkreślanie tego, co łączy

3. Celebrowanie inności jak wartości (a nie zagrożenia)
•

np. „Cultural day” podczas którego dzieci opowiadają o zwyczajach obowiązujących w danej
kulturze, np. Obrządki świąteczne, jak obchodzą urodziny, uczą się hymnów swoich krajów

Uczniowie
Szkoła

1. Uczniowie zazwyczaj już umieją czytać i pisać w swoim języku. Kartki
laminowane dla uczniów i nauczycieli z prostymi zwrotami w dwóch
językach, ułatwiające komunikację. Mogą być pisane fonetycznie.
Jak się dziś czujesz? Nie rozumiem. Czy możesz powtórzyć?
Czy mogę ci w czymś pomóc. Pomóż mi proszę.
2. Głównym narzędziem dla nauczycieli jest Microsoft Translate. Funkcja
tłumaczenia, gdzie jednocześnie dzieli kartkę A4 na dwie części, po
jednej jest tekst oryginalny, po drugiej tłumaczenie na język obcy.
Uczniowie dostają materiał w dwóch językach.
3. Z zasady uczniowie, jeśli to możliwe, nie są rozdzielani, (np. minimum
dwie osoby w grupie lub klasie), żeby zminimalizować poczucie
obcości.
4. Imiona dzieci są wymawiane dokładnie tak, jak brzmią w rodzimym
języku, chyba, że dziecko woli by je „spolszczyć”.
5. Uczniowie są informowani, do kogo mogą się zwrócić, gdy będą
potrzebowali pomocy. To może być nauczyciel, ale również inny
pracownik placówki (np. mówiący w języku ucznia). Ważne, żeby to
była osoba empatyczna i cierpliwa.

Inne …
•
•
•
•
•

słowniki tematyczne na ścianach
wspólne uczenie się zwrotów
wykorzystanie studentów/praktykantów do pracy
zadbanie o „parowanie” uczniów obcojęzycznych
zadbanie o rodziców i ich potrzeby

Jak działać
•
•
•
•
•
•

dać sobie czas….
planować
koncentrować się na podobieństwach
koncentracja na tu i teraz
„Skąd pochodzisz” – zadanie dla wszystkich
normalizowanie

Co jest ważne w sytuacji kryzysu?
• dostrzeganie emocji
• akceptowanie
• empatia
• pomoc w radzeniu sobie z rzeczywistością tu i teraz
• nazwanie emocji („widzę, że jesteś...)
• zadbanie o osobę („jak mogę Ci pomóc?”)
• zapewnienie, że czekamy na sygnał, że jesteśmy gotowi na rozmowy…
• wspólny czas / dzielenie pola uwagi
• dbanie o higienę snu, ruch i odżywianie!
• staraj się być spokojny – nie panikujmy!
• jeśli to jest potrzebne i możliwe, dajmy dziecku czas na płacz, złość
i inne trudne emocje!

Czego unikać?
słuchania własnych lęków
utożsamiania własnych emocji z emocjami dziecka
zmuszania dziecka do opowiadania o swojej trudnej historii
zmuszania do mówienia o tym co czuje
mówienia: "Wszystko będzie OK"
sugerowania, co dziecko powinni czuć w podobnej sytuacji
mówienia negatywnych rzeczy na temat pomocy jakiej doświadczyło
dziecko do tej pory
• składania obietnic, których nie można dotrzymać
•
•
•
•
•
•
•

Reakcje na kryzys czynniki ryzyka zdrowia
psychicznego
Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w USA (NIMH, 2000) zaleca
ocenę:
• zdrowia!
• deficytów poznawczych
• ekspozycji na maltretowanie i przemoc
• sąsiedztwa pod względem stresogenności

• warunków domowych
• metod wychowawczych

Sytuacje trudne i traumatyczne
• gwałtowne zmiany, z którymi dziecko sobie nie potrafi poradzić (separacja

lub rozwód rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa, ponowne
małżeństwo rodzica, przeprowadzka, zmiana szkoły, klasy, zmiana kraju,
wyprowadzka brata lub siostry, zmiana pracy rodzica, powtarzanie klasy)
• zdarzenia traumatyczne (np. poczucie zagrożenia życia lub zdrowia
swojego lub swoich najbliższych, śmierć w rodzinie, lub najbliższym

otoczeniu a szczególnie śmierć samobójcza, wypadek)

Niektóre czynniki ryzyka na poziomie dziecka
• czynnik spustowy (sytuacja/doświadczenie), bezpośrednie
zaangażowanie w zdarzenie
• słabe umiejętności w zakresie poznania społecznego, rozwiązywania

problemów, słaba samoregulacja i spostrzegany kontekst rówieśniczy,
deficyty rozwojowe, zaburzenia towarzyszące (np. ADHD)

• BRAK WSPARCIA!!!

Rekcje na przeciążenie
• funkcjonowanie poznawcze

• emocje
• zachowanie

Funkcjonowanie poznawcze
• pesymistyczny styl wyjaśniania
• kłopoty z koncentracją uwagi
• spadek efektywności pracy / liczne błędy

• negatywna ocena doświadczeń
• obniżenie zdolności do znalezienia konstruktywnego rozwiązania
• utrata obiektywizmu
• kłopoty z pamięcią

• zwiększona podatność na wypadki
• niska samoocena
• pesymizm

• rozpamiętywanie przeszłości
• bezradność
• myśli samobójcze

Zachowanie
•
•
•
•

spowolnienie / pobudzenie
ospałość /zaburzenia snu
sięganie po substancje poprawiające nastrój
zmiana nawyków żywieniowych

•
•
•
•
•

brak dbałości o wygląd
wycofanie społeczne
ograniczona rozmowność
ograniczenie zainteresowań
próby samobójcze

Emocje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

smutek, przygnębienie, lęk !!!
złe samopoczucie, rozdrażnienie
anhedonia
poczucie winy
poczucie utraty kontroli
wrogość
bezradność
rozdrażnienie /poirytowanie
niepokój

Reakcje na silny stres dzieci od 0 do 5 lat
• mimika strachu
• przywieranie do rodzica lub opiekuna
• płacz, krzyk

• płacz i drżenie całego ciała
• poruszanie się bez celu
• zamieranie, zastyganie
• powrót do zachowań typowych dla wcześniejszych etapów rozwoju
(regres):
 ssanie kciuka
 moczenie nocne
• silny lęk przed ciemnością
Reakcje dziecka w tym wieku są bardzo mocno uzależnione od reakcji
rodzica/opiekuna (polskie badania nad stresem, Zawadzki, 2006).

Reakcje na silny stres dzieci od 6 do 11 lat
• izolowanie się

• potrzeba przebywania z przyjaciółmi rodziną, nauczycielem – na ogół bez rozmowy!
• koszmary lub inne problemy ze snem
• rozdrażnienie (często rodzice opisują, że dziecko stało się uciążliwe, przykre w swoich
zachowaniach)

• wybuchy gniewu
• początki zachowań agresywnych
• kłopoty z koncentracją
• odmowa pójścia do szkoły
• skargi dotyczące problemów fizycznych
• projekcja nieuzasadnionych obaw (dot. zdrowia, niepowodzeń szkolnych itp.)
• objawy depresyjne (anhedonia)

• poczucie winy
• poczucie emocjonalnego odrętwienia

Reakcje na silny stres dzieci od 12 do 17 lat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

retrospekcje
unikanie jakichkolwiek sytuacji związanych z trudnym zdarzeniem
narkotyki, alkohol, palenie tytoniu
zachowania antyspołeczne tj. uciążliwy brak szacunku lub destrukcyjne
zachowanie
dolegliwości fizyczne
koszmary lub inne problemy ze snem
izolacja lub dezorientacja
depresja
myśli samobójcze
poczucie winy
uporczywe myśli o zemście

Nagła strata − objawy
• wspominanie osoby, która odeszła, nawracające, czasem natrętne myśli
o tej osobie
• sny o osobie lub o wydarzeniu, czasem koszmarne
• wrażenie, że widzi się tę osobę, np. na ulicy
• bardzo silne emocje bez wyraźnego powodu, np. przerażenie
• trudności z zaśnięciem, niespokojny, przerywany sen
• problemy z koncentracją uwagi, trudność ze skupieniem myśli
• drażliwość, irytacja, skłonność do gniewu
• unikanie różnych aktywności, które wcześniej sprawiały przyjemność
• wrażenie „odrętwienia emocjonalnego”, braku uczuć

Co może nas niepokoić w zachowaniu dziecka:
• często przeżywa uczucie lęku
• boi się rzeczy, które do tej pory nie budziły niepokoju
• skarży się na ból głowy i dolegliwości ze strony żołądka, czasem
przechodzące w rozwolnienie, wymioty, zawroty głowy i omdlenia
• jest apatyczne, osowiałe, nie może zasnąć
• ze snu budzą go koszmary
• zgrzyta zębami
• łatwo przechodzi w skrajne emocje – od śmiechu do płaczu
• łatwo się męczy
• nie ma apetytu, ma wzmożony apetyt

Kiedy należy się niepokoić?
• jeśli wymienione objawy nie zaczynają zmniejszać się po okresie dwóch miesięcy
od zdarzenia (trwają dłużej niż 2 tyg. jeśli nie możemy wskazać czynnika spustowego)
• jeśli wymienione objawy wyraźnie utrudniają dziecku codzienne życie
• jeśli dziecko wyraźnie deklaruje, że chce umrzeć, myśli o śmierci, pojawiły się konkretne
działania na rzecz zakończenia życia, potrzebuje pomocy, nie daje sobie rady
• pojawiają się uporczywe retrospekcje

• dziecko odczuwa kołatania serca, nadmiernego pocenie lub inne objawy somatyczne
• nadmierna nerwowość – silne reakcje nawet na słabe bodźce
• jeśli dziecko sprawia wrażenie emocjonalnie odrętwiałego
• jest bardzo smutne i przygnębione

• pojawiają się zachowania ryzykowne

Pomocne linki
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/seminarium-online-dla-nauczycielek-i-nauczycieli-zorganizowaneprzez-wcies-pt-jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-mlodzieza-o-wojnie

Materiały i wskazówki dydaktyczne:
 Tomasz Bilicki: Lekcja o wojnie
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1586170661739652&id=100010402003353&m_entstream_source=feed_mobile
 Fundacja Szkoła z Klasą: Jak wspierać siebie i dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie? https://www.szkolazklasa.org.pl/jak-wspieracsiebie-i-dzieci-w-sytuacji-wojny-w-ukrainie/?fbclid=IwAR02PO3R6WiXyC71ejIBsWDDMZsj71s1icNylcM7pdeV9o7WUzxpVIDPXro
 Centrum Edukacji Obywatelskiej: Scenariusz zajęć “Jak z uczniami rozmawiać o wojnie, kiedy w klasie są osoby z Ukrainy, Rosji lub
Białorusi?” https://blog.ceo.org.pl/jak-z-uczniami-rozmawiac-o-wojnie-kiedy-w-klasie-sa-osoby-z-ukrainy-rosji-lub-bialorusi/
 Tekst “Co możemy zrobić w związku z wojną w Ukrainie” https://blog.ceo.org.pl/co-mozemy-zrobic-w-zwiazku-z-wojna-w-ukrainie/
 Tekst “Poznaj kulturę i naród ukraiński poprzez literaturę, muzykę i film” https://blog.ceo.org.pl/poznaj-ukraine-kulture-i-narodukrainski-poprzez-literature-muzyke-i-film/
 https://blog.ceo.org.pl/psycholog-radzi-jak-w-domu-i-w-szkole-rozmawiac-z-dziecmi-i-mlodzieza-o-wojnie-w-ukrainie/
 Kosmos dla dorosłych: Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/jak-rozmawiac-zdziecmi-o-wojnie-w-ukrainie/?fbclid=IwAR3ESxPhuAp1ccqfHTPyIJgj5cSWpW9c-PNYz0I8WB3W1rd7Iqnsi78z1k0
 Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?
https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-wukrainie/?fbclid=IwAR0nb3MVD5PogkKK9pNilnT0ZqmoNwXLIYIBbwlxM6D7_yhJMji5QtCFCHo
 Jak wspierać siebie i dzieci w obliczu wojny w Ukrainie? wskazówki dla nauczycieli przedszkolnych
https://bliskonauczyciela.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-wspierac-siebie-i-dzieci-w-obliczu-wojny-w-Ukrainie1.pdf?fbclid=IwAR1vceFhw1ZJFHHSBk6xVyHZHQZm5fr3wCye_FHCdz1ygIRwKP9QYph_Pqw
 Polskie Forum Rodziców: Jak należy z dziećmi rozmawiać o wojnie?
https://www.polskieforumrodzicow.pl/opinie-aktualnosci/jak-nalezy-z-dziecmi-rozmawiac-owojnie?fbclid=IwAR00LLlvKaxGMgDof6A3h_cx1gFxwxqGmJTdTsUp8l1NXLkcBHvHYm0YxWU
 Nauczycielki SP 69 w Warszawie:Wojna w Ukrainie - jak rozmawiać i co robić? Fundacja Wolność i Demokracja: Raz, dwa, trzy i po
polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie https://wid.org.pl/podrecznik/

Materiały wideo dla nauczycieli i uczniów (YT, Fb, TikTok i in.):
 Centrum Edukacji Obywatelskiej: Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą?
https://www.youtube.com/watch?v=R5JyMmbG1PI&t=1107s
 MamPrawoWiedzieć i Pacyfika: Orientuj.się https://vm.tiktok.com/ZMLkqS27D/
 Redakcje czasopism Psychologia w Praktyce, Głos Pedagogiczny, Charaktery oraz Małe Charaktery. Jak rozmawiać z dziećmi o
wojnie? https://www.facebook.com/ZaufanyTerapeutaPL/videos/453834619669580
 Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? | Fundacja Słonie na Balkonie
https://www.youtube.com/watch?v=qcgm6baCkmA&t=471s
 Małe Charaktery: Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? | Dr Karolina Appelt
https://www.facebook.com/MaleCharaktery/videos/276141554636385/
Filmy o Ukrainie i wojnie:
 Kanał YT “Ciekawe historie”: Ukraina. Walka o Europę https://www.youtube.com/watch?v=4z6nlFaeFf0&ab_channel=ciekawehistorie
 Ośrodek Studiów Wschodnich: kolejne materiały z cyklu o Ukrainie
https://www.youtube.com/watch?v=0sfQFor9XJo&list=RDCMUC4wLxazk7AUJLoIDUk-WVjg&start_radio=1&ab_channel=OSWO%C5%9BrodekStudi%C3%B3wWschodnich
 Na Temat: 7 dokumentów o Władimirze Putinie: https://natemat.pl/398741,7-dokumentow-o-wladimirze-putinie-protesty-na-ukrainie-ikorupcja-lista
 Deutsche Welle: Rosyjscy milenialsi https://www.youtube.com/watch?v=lAjruwb-yms&t=1184s
Filmy o Ukrainie z różnych dziedzin:
 Geografia SP: Współczesne problemy Ukrainy
https://www.youtube.com/watch?v=WA3GPQ_QlQM&ab_channel=Obejrzyj%C5%9Awiat
 Niezwykły świat: Ukraina https://www.youtube.com/watch?v=A41cXECqI30
 Geografia Ukrainy: https://www.youtube.com/watch?v=dgJQBFD_0Hg&ab_channel=%C5%9AWIATWCI%C4%84GA-WojciechPiestrak
 Geologia Ukrainy: https://www.youtube.com/watch?v=R8AuB2qXMx8&ab_channel=MatRos

Teksty informacyjne i analizy






OKO.press: Rosja najeżdżała Ukrainę od wieków https://oko.press/rosja-najezdzala-ukraine-od-wiekow-zabijali-odmawiali-prawa-dobycia-narodem-historia/
OKO.press: cykl artykułów o rosyjskiej propagandzie https://oko.press/goworit-moskwa-3-caly-swiat-napadl-na-rosje/
Onet.pl: Rosjanie nie mają dużej armii lądowej https://www.youtube.com/watch?v=S9jgYWwUsRo&ab_channel=OnetRano
Radio Wnet: Rosjanie popełnili błąd https://www.youtube.com/watch?v=7z0kLDm1Vpo&ab_channel=RadioWNET
Polskie Radio: Materiały radiowe o wojnie w Ukrainie https://www.polskieradio.pl/Ukraina/Tag4692
Demagog.org.pl: Inwazja Rosji na Ukrainę: zestawienie fałszywych informacji https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/wojna-wukrainie-i-dezinformacja-sledz-zestawienie/?fbclid=IwAR1yQ7hI8ScyQfCE8IvesxHFW-6bCmZJ-O9P5P-AacR6adwIn56zo12pHuQ&cnreloaded=1
ngo.pl: Bądźmy solidarni z Ukrainą! Wybrane zbiórki uruchomione przez organizacje [tekst aktualizowany]
https://publicystyka.ngo.pl/badzmy-solidarni-zukraina?fbclid=IwAR0tksm5sflkUdpaUwciZHAM4kXluAxF5c6uZQGNP0FQOpO2pYsTROH9W6E

Informacje dla obywateli Ukrainy
 Urząd do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua
 Grupa Granica: Pomoc dla Ukrainy (po ukraińsku): https://ukraina.grupagranica.pl/
 Centrum Pomocy Prawnej: informacje prawne dla osób z Ukrainy: https://www.pomocprawna.org/
 Pomagam Ukrainie informator dla szukających pomocy i oferujących wsparcie https://pomagamukrainie.gov.pl/
 UNHCR: https://help.unhcr.org/poland/ (strona w przygotowaniu)
Bajka kamishibai
Opowieść o migracjach i uchodźstwie „Żyrafa na rowerze” Rafała Witka z ilustracjami Joanny Rusinek, wyd. Ośrodek Działań Ekologicznych
“Źródła”. Opisuje ona historię rodziny Tatiany, która na skutek wybuchu wojny musiała uciekać ze swojego domu. Bajka może pomóc
rozmawiać z dziećmi w wieku 6-11 lat o sytuacji w Ukrainie. Bajkę za darmo mogą otrzymać szkoły, przedszkola, biblioteki itp. Bajkę można
odebrać z biura stowarzyszenia (Łódź, Zielona 27) lub wysyłkowo po pokryciu kosztów przesyłki (formularz zamówienia będzie dostępny od
poniedziałku na stronie https://www.globalna.edu.pl/).
Bajka jest dostępna na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bzutMIrjNWk
Do bajki powstał scenariusz zajęć: https://www.globalna.edu.pl/pliki/scenariusz_zyrafa_na_rowerze.pdf
Jak korzystać z teatrzyku kamishibai: https://www.youtube.com/watch?v=DN3Jn2Dsqxk

Lektury dla dzieci i dorosłych
 Beręsewicz Paweł, Czy wojna jest dla dziewczyn? Łódź: Literatura, 2019. 13-15 lat https://www.granice.pl/ksiazka/czy-wojna-jest-dladziewczyn/5860832
 Brubaker Bradley Kimberly, Wojna, która ocaliła mi życie. Warszawa: Entliczek, 2017. 12 lat
https://www.entliczek.eu/sklep/43-wojna-ktora-ocalila-mi-zycie-9788363156237.html
 Cali Davide, Wróg. Poznań: Zakamarki, 2014. 6+ https://www.zakamarki.pl/produkt/wrog/
 Combrzyńska-Nogala Dorota, Bezsenność Jutki. Łódź: Literatura, 2018.
 Combrzyńska-Nogala Dorota, Syberyjskie przygody Chmurki. Łódź: Literatura, 2018.
 Combrzyńska-Nogala Dorota, Wysiedleni. Łódź: Literatura, 2018.
 Czerwińska-Rydel Anna, Listy w butelce: opowieść o Irenie Sendlerowej. Łódź: Literatura, 2018.
 Ellis Deborah, Żywicielka. Warszawa: Mamania, 2021.
 Gortat Grzegorz, Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. Warszawa: Bajka, 2017.
 Grabowski Andrzej Marek, Wojna na pięknym brzegu. Łódź: Literatura, 2016.
 Klebańska Izabella, Jadzia. Łódź: Literatura, 2019.
 Kowaleczko-Szumowska Monika, Galop 44. Warszawa: Egmont, 2016.
 Orlev Uri, Wyspa na ulicy Ptasiej. Poznań: Media Rodzina, 2011.
 Ostrowicka Beata, Jest taka historia: opowieść o Januszu Korczaku. Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2020.
 Papuzińska Joanna, Asiunia. Łódź: Literatura, 2021.
 Perepeczko Andrzej, Jędruś, chłopak ze Lwowa, Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2019.
 Piątkowska Renata, Dzieci, których nie ma. Łódź: Literatura, 2020.
 Piątkowska Renata, Hebanowe serce. Łódź: Literatura, 2021.
 Piątkowska Renata, Która to Malala? Łódź: Literatura, 2021.
 Rusinek Michał, Zaklęcie na „w”. Łódź: Literatura, 2019.
 Ryrych Katarzyna, Pan Apoteker. Łódź: Literatura, 2018.
 Ryrych Katarzyna, Wilczek. Łódź: Literatura, 2018.
 Tuszyńska Agata, Mama zawsze wraca. Warszawa: Dwie Siostry, 2020.
 [Książka mówiona] 12 ważnych opowieści: polscy autorzy o wartościach dla dzieci, red. Agata Mikołajczak-Bąk. Poznań: 2018 –
opowiadanie Szacunek, czyli Udko z kurczaka







Kiedy trzeba uciekać https://cojanato.pl/produkt/kiedy-trzeba-uciekac/?fbclid=IwAR1YRpg2eVU6JqKYFMAzsuNFS25KHPrLh7PyUMLWGvkrJGiwc5Lbvcl90k
Teraz tu jest nasz dom
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/teraz-tu-jest-nasz-dom
Kot, który zgubił dom
https://egmont.pl/Kot-ktory-zgubil-dom.-Poczytaj-ze-mna,608641,p.html
Audiobooki https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxxS6ji7P25ZE52HLXdapvArgr4-rk4s

Jak można pomagać
 Homo Faber: Wojna w Ukrainie - jak pomagać? https://hf.org.pl/ao/index.php?id=2553&fbclid=IwAR0f5gpLuwbovm2IJxZEgitqqFJwtsn_JyFOw9EWCgnJ16yG6QTr0N1v2k
 Fundacja Ocalenie: Jak pomagać Ukrainkom i Ukraińcom?
https://ocalenie.org.pl/aktualnosci/jak-pomagac-ukrainkom-i-ukraincom
 Fundacja HumanDoc: PORADNIK DLA OSÓB GOSZCZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY
https://humandoc.pl/wp-content/uploads/2022/02/PORADNIK-DLA-OS%C3%93B-GOSZCZ%C4%84CYCH-UCHOD%C5%B9C%C3%93WZ-UKRAINY.pdf
 ngo.pl: Bądźmy solidarni z Ukrainą! Wybrane zbiórki uruchomione przez organizacje [tekst aktualizowany]
https://publicystyka.ngo.pl/badzmy-solidarni-zukraina?fbclid=IwAR0tksm5sflkUdpaUwciZHAM4kXluAxF5c6uZQGNP0FQOpO2pYsTROH9W6E

Korzystałam między innymi z:
• https://www.edweek.org/teaching-learning/how-to-talk-with-students-about-the-russia-ukraine-war-5-teachingtips/2022/02?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=64316665&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e940449
2b0ec63c63378
• https://consiliumeducation.com/itm/2019/10/06/children-and-war/

Dziękuję za uwagę

