
KORONAWIRUS
COVID-19
PANDEMIA
NAUCZANIE
ZDALNE 



Karty pracy stworzone z myślą 

o dzieciach i młodzieży zamkniętej
w domach podczas pandemii.
Karty można stosować w dowolnej
kolejności, dopasować do wieku 
i dojrzałości dziecka.

Dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym.

KARTY PRACY PORUSZAJĄ
ZAGADNIENIA:

PANDEMIA, KORONAWIRUS,

IZOLACJA, NAUCZANIE ZDALNE,

EMOCJE, FRUSTRACJA,

RÓWIEŚNICY, ŚWIATOPOGLĄD.

W RAZIE PYTAŃ:

PSYCHOLOGRADZII@GMAIL.COM

DO WYKORZYSTANIA:

- LEKCJE ZDALNE
- ZAJĘCIA STACJONARNE
- ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM 

LUB PEDAGOGIEM
- ROZMOWA W DOMU
PRZEPROWADZONA PRZEZ RODZICA



Czy wiesz czym jest koronawirus?



Czy wiesz czym jest pandemia?



Czego obecnie Ci brakuje?



Czy wśród Twoich bliskich 
ktoś zachorował na covid-19?



Jakie myśli przychodzą Ci do
głowy, wiedząc że żyjesz 

w czasach globalnej pandemii?



Gdybyś miał stworzyć film 
o teraźniejszych czasach, 

jaki miałby tytuł?



Co chciałbyś, żeby się zmieniło?



Czy ktoś z Twoich bliskich zmarł
przez covid-19?



Czy ktoś z Twoich bliskich zmarł
na covid-19?



Czy boisz się tego, co aktualnie
dzieje się na świecie?



Jak na covid-19 reaguje 
Twoja rodzina?



Jak na covid-19 reagują 
Twoi rówieśnicy/znajomi?



Jakie emocje wzbudzają w Tobie
ludzie noszący maseczki,
jednorazowe rękawiczki?



Czy czujesz złość, jeżeli ludzie 
nie stosują się do zaleceń,

obostrzeń np. nie noszą maseczki?



Jaka jest Twoja opinia 
na temat pandemii?



Jak myślisz, co można zrobić, 
aby pokonać pandemię

koronawirusa?



Wymień 3 rzeczy 
denerwujące Cię w pandemii...



Wymień 3 rzeczy, 
których nauczyłeś się 

przez czas trwania pandemii...



Czy uważasz, że przez pandemię
więcej osób zachoruje 
na depresję? Jeśli tak, 

opisz dlaczego tak uważasz.



Czy podoba Ci się 
nauczanie zdalne?



Jak sobie radzisz 
z lekcjami on-line?



Czy potrafisz uczyć się w domu
lub skupić na e-lekcjach?



Czy chciałbyś, aby taka forma
nauczania (e-lekcje) została już 

na zawsze?



Czy brakuje Ci kontaktu 
z Twoimi znajomymi?



Co czujesz, kiedy w życie 
wchodzą kolejne obostrzenia?



Czy uważasz, że życie 
po pandemii będzie takie samo

jak przed nią?



Jak myślisz - czy przez pandemię
więcej osób będzie miało

zaburzenia lękowe?



Co sądzisz o ruchu
antyszczepionkowców?



Co sądzisz na temat 
szczepionek na covid-19?



Gdybyś mógł zmienić obecnie
jakąś rzecz na całym świecie, 

to co by to było?



Czy w Twojej klasie rozmawia się
o tym, co się dzieje na świecie?



Czy masz realny kontakt poza
lekcjami on-line ze swoją klasą?



Jak spędzasz czas 
w trakcie pandemii?



Czy był taki moment, że bałeś się
o swoje życie lub zdrowie?



Czy był taki moment, że bałeś się
o życie lub zdrowie swoich

bliskich?



Czy przez pandemię spędzasz
więcej czasu on-line?



Jak zmieniła się Twoja relacja
 z rodzicami?



Jak zmieniła się Twoja relacja
 z rodzeństwem?



Jak zmieniła się Twoja relacja
 z Twoimi znajomymi?



 Czy przez pandemię 
jesteś bardziej rozdrażniony?



Czy przez pandemię kiedykolwiek
myślałeś o zrobieniu 

sobie krzywdy, samobójstwie?



Jakie masz plany na najbliższy
rok?



Jak widzisz przyszłość za 5 lat?



Gdybyś miał opisać emocjami, 
to co się aktualnie dzieje na

świecie, jakie byłyby to emocje?



Opisz 3. słowami aktualną
sytuację na świecie.



Opisz swój dzień w czasie
pandemii w trakcie trwania

tygodnia szkolnego i weekendu.



Jak byś chciał, żeby wyglądał 
świat po pandemii?



Czy chciałbyś, by niektóre 
z obostrzeń zostały z nami 

na dłużej?


