
Trudne poranki 

Każdy, kto chodzi do szkoły, pracy, miewa trudne poranki.  

Uciekający czas na głośno tykającym zegarze w zestawieniu 
z zaspanymi rodzicami, zgubionym butem, niezrobionym drugim 
śniadaniem i niedokończoną pracą domową sprawiają, że poranne 
spotkania i rozstania nie są takie, jakbyśmy chcieli, by były. 
Początek dnia rzutuje na cały dzień. 

Skończmy z zamartwianiem się! Jest nadzieja. Nawet 
najgorszy poranek można uratować, a wtedy ocalimy cały dzień!  

Oto 10 propozycji/pomysłów na uzyskanie spokoju, empatii, 
dobrego humoru i sukcesu: 

1. Dostrzegaj nawet najmniejszy przyjemny drobiazg. Powiedz 
do domowników: „O jak miło Cię dzisiaj widzieć!” albo „Super dziś 
wyglądasz!” lub „Świetnie się ubrałaś !” 

2. Gdy zauważysz kogoś ze swoich domowników w nie najlepszym 
humorze, odwróć jego uwagę i zaproponuj, aby Ci pomógł 
np. w przygotowaniu śniadania, nakryciu stołu czy wyboru 
ubrania itp. 

3. Rozładuj „ciężką” atmosferę miłymi wspomnieniami 
z dzieciństwa, np.: „Kiedy byłeś/aś malutki/a, to…” i przytocz 
coś śmiesznego, co wywoła uśmiech na twarzy dziecka. 

4. Po prostu wyciągnij swe ramiona, nic nie mów, tylko tul! 
5. Jeśli jest bardzo napięta atmosfera, spróbuj wziąć głęboki oddech 

i zwróć uwagę na coś innego. Czasem może się nie udać, wtedy 



raczej słuchaj w skupieniu i z troską. Jeśli nie musisz, 
to zrezygnuj z mówienia. 

6. Pytaj o sposoby rozwiązania porannych trudności swoich 
domowników: „Jak byś to zrobił?, Co radzisz?, Jaki jest Twój 
pomysł?” 

7. Czasem zatrzymanie się na 2 minuty sprawi, że będą one 
„magiczne” dla wszystkich, np. usiądź blisko swego 
dziecka/domownika i podrap albo pogłaszcz go po plecach, szepnij 
coś miłego na ucho... 

8. Rankiem wybaczaj więcej niż o innej porze dnia. Czasem lepiej 
czegoś nie zauważyć, nie usłyszeć, nie powiedzieć, bo to będzie 
bezcenne – to nic nie kosztuje, a ma ogromną wartość! 

9. Zrób sobie kawę i poobserwuj swoje dziecko. Pomyśl wtedy: „Jaki/a 
on/ona jest wspaniały/a! Bardzo je kocham! On/ona tak 
wytrwale się uczy/trenuje.” – te ciepłe myśli sprawią, że będziesz 
miał/miała więcej siły i cierpliwości do rozpędzenia „czarnych 
chmur”, kłębiących się czasem rano. 

10. Jeśli poranna atmosfera nieuchronnie „pikuje” w dół, zanim 
coś zrobisz lub powiesz, zatrzymaj się na 3 sekundy. To właśnie 
ten krótki czas może uratować poranek, a z nim cały dzień, 
zaoszczędzić przykrości, zapobiec smutkowi. 

Pewnie zdarzą się też i takie ranki, których nie da się za nic 
uratować. Pamiętaj wtedy, że każdego dnia dawałaś/łeś swemu 
dziecku/bliskiemu ogromną dawkę miłości poprzez różne czynności 
i wypowiadane słowa. Tak więc to właśnie okazywanie miłości 
jest sposobem na pokonanie porannych dramatów. 



 

„Miłość cierpliwa jest 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje” 

 
 

z miłością, 

Wasz pedagog 



 

 

 

 

 

 


