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Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 
 
Eltelt az első rendkívüli hét – sőt javában zajlik a második -, és szerintem minden gyerek, 

minden pedagógus és minden család csillagos ötössel zárta! Elismerésem az új helyzetben való 

helytállásért!  

 

Szeretnék néhány gondolatot megosztani ismét. 

Tudom, hogy a java még hátra van, így célszerű lesz a mára némileg kialakult új családi 

napirendet időnként felülbírálni. Ahogy a bezártság időtartama növekedni fog, úgy növekszik 

majd az esetleges összezártságból adódó feszültségek száma is. Ennek minimalizálására, a 

családtagok kímélésére célszerű, hogy mindenkinek elegendő minőségi, és mennyiségi ideje 

maradjon egy kis elvonulásra, legyen akár kisgyerek vagy felnőtt. Nagyon fontos a kedvenc 

időtöltés megélése egyénileg is!  

Kedves Gyerekek! Itt nem arra gondolok, hogy: „anya majd mos, főz, takarít, mert azt úgyis ő 

tudja a legjobban!” Ha az egész család összefog, beosztja ezeket a feladatokat, akkor anyának 

is lesz egy kevés szabadideje  Új képességeket is felfedezhettek magatokban! Meglephetitek 

a családot egy kis saját készítésű süteménnyel. A bögrés receptek akár a kisebbeknek is 

elkészíthetőek, de a többi akár kicsit matematikagyakorlás is lehet. Gondoljunk a 

mértékegységváltás rejtelmeire… Sőt, ha megírjátok, lefotózzátok matematika, vagy technika 

tanárotoknak, biztosan egy kis extra dicséret is jár érte  

 

A járvánnyal kapcsolatos hírfolyam követésébe érdemes némi önmérsékletet tartani. Napi egy 

óránál többet lehetőség szerint ne töltsünk ezzel, az csak frusztrálni fog minket. Ti gyerekek, 

pedig ha olyat hallottatok, amit nem értetek, megijeszt titeket, szóljatok erről szüleiteknek, 

beszéljétek meg!  

 

Ha nem tudunk jól aludni, kellő időben, kellő mennyiségben – felnőtteknek 8 óra, kamaszoknak 

9 óra, kisebb iskolás gyerekeknek akár 10 óra is szükséges! --, annak hiánya rányomja bélyegét 

mindennapjainkra. Ezért ebben a különösen is zaklatott időszakban nagyon fontos az esti rutin! 

A lecsendesedés idejében, a vacsora a tisztálkodás után lehetőség szerint már ne ’kütyüzzünk’. 

Nagyon fontosak, segítenek a mesék, amik a megküzdésről szólnak, pozitív üzenetet adnak: 

„meg tudjuk tenni, ha teszünk érte, ha nagyon akarjuk!” Erre most különösen is szükségünk 

van  Segítségül jöhet egy kis zene vagy az illatok: levendula, citromfű párologtatása. A teafa 

olaj még fertőtlenítő hatású is… 
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Ismételten felajánlom a pszichológiai konzultáció lehetőségét. E-mailben, videóhívás 

formájában, illetve telefonon vagyok elérhető. Az online videóhívásokat, és kivételes esetben a 

telefonos konzultációk időpontját e-mailben tudjuk egyeztetni. Elsősorban 

szülőkonzultációban tudok a rendelkezésükre állni, illetve ha szükséges felsős gyerekek 

esetében is megoldható az online konzultáció.  

• online levelezés: aniko.szoenyi@gmail.com Írjanak a címre, majd rövid időn belül a 

feladó címére válaszolok. Az első levélben írják le gyermekük, nevét, osztályát, 

osztályfőnökét és a probléma jellegét néhány mondatban. 

 

• online videóhívás: hétfő 14 – 17 óra között szülőknek 

        kedd 14 – 17 óra között gyerekeknek 

 (formája és pontos időpontja emailben előre egyeztetve) 

 

• a tanulókkal megkezdett egyéni tanácsadások folytathatók online, ha: 

- 12 évesnél idősebbek 

- olyan eszköz és helyiség áll rendelkezésre, ahol az online ülések zavartalanul 

megtarthatók, a bizalmas jelleg biztosított! 

Időpont és technikai részlet megbeszélésére kérem, írjanak e-mailt ezekben az esetekben is. 

A fiatalabb gyerekekkel megkezdett munkát ebben az időszakban nem tudom folytatni, de a 

szülőkonzultációra az ő esetükben is lehetőség van. 

 

• a diákok és a családjaik támogatásának érdekében egy külön facebook oldalt indítok, 

melyen keresztül például önálló tanulást, érzelmi feldolgozást segítő, szabadidő 

eltöltését célzó hasznos tartalmakat osztok meg, hogy ezt a kialakult helyzetet könnyebb 

legyen átvészelni. Az oldal tartalma folyamatosan bővül majd. 

https://www.facebook.com/Sz%C5%91nyi-Anik%C3%B3-pszichol%C3%B3gus-

113645726937982/ 

Most csatolok még néhány hasznos linket és olvasnivalót a témában, amik segítséget 

nyújthatnak a bezártság okozta nehézségekkel való megküzdésben. 

  

Gödöllő, 2020. március 26. 
Üdvözlettel: 
Szőnyi Anikó 
iskolapszichológus  
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 bezártság okozta feszültségek csökkentésére: 
https://7koznapi.blog.hu/2020/03/15/gyakorlati_tippek_szuloknek_a_bezartsag_okozta
_feszultseg_enyhitesere  

  
http://mpt.hu/2020/03/17/pszichologiai-vonatkozasu-kerdesek-es-valaszok-a-
koronavirussal-kapcsolatban/  
 
https://oroscafe.hu/2020/03/19/koronvirus-jarvany-hirado-mit-kell-es-mit-nem-kell-
tudnia-egy-gyermeknek-a-jelenlegi-helyzetrol-pszichologus-nyujt-segitseget/ 
 
https://divany.hu/szuloseg/2020/03/20/testverharc/ 
 

 tanuláshoz: 
https://moderniskola.hu/2020/03/online-angol-oktatas-varazslatos-audio-vizualis-
reader-ekkel/ 
 
http://www.koloknet.hu/iskola-2/kik-maradnak-fenn-a-vizen-a-digitalizacio-koraban/ 
 

 szabadidőhöz: 
https://kultura.hu/muzeumozz-a-szobadbol/ 
 
https://kultura.hu/ingyenes-interaktiv-hangoskonyvek/ 
 
http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/a_mese_hatalma/index.php 
 
https://www.szuloklapja.hu/hirek-erdekessegek/6425/kezfertotlenito-gel-hazilag:-mit-
tehetsz-ha-elfogy-a-boltokban-a-fertotlenito-gel-receptek-es-velemenyek-
szakemberektol.html (a cikk vége is nagyon fontos!) 
 
https://24.hu/tech/2020/03/20/bookr-kids-mesetar-ingyen-android-ios-ingyen/ 
 
https://tarsasnavigator.hu/osi-tarsasjatekok-egyiptom-mancala-senet/ 
 

Fontos információk: 
 
Akut helyzetben segítség, önkéntes pszichológiai segítők a COVID-19 járvány kapcsán 
http://pszi.hu/ 
 
Kék vonal ingyenes és anonim vonala gyerekek és 24 éven aluli fiatalok számára 
116-111 
 
Kék vonal ingyenes és anonim vonala szülők, hozzátartozó vagy szakemberek számára, ha a 
gyerek érdekében szeretnének konzultálni 
116-000 
 
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – krízisben hívható ingyenes lelkisegély 
116-123 
 
Délutános Telefonos Lelkisegély Szolgálat 40 felettiek számára 
06 80 200 866  
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