
  Jak pomóc dziecku w czasie pandemii?
      Czas pandemii jest trudnym czasem dla dorosłych, a dla dzieci jest jeszcze bardziej 

obciążający. Postarajmy się pomóc im przetrwać tą stresującą sytuację. Poniżej 
znajduje się kilkanaście wskazówek ułatwiających nam rozmowę z dzieckiem na temat
koronawirusa.

1. Zadbaj najpierw o swój spokój i odpowiednie warunki. Postaraj się przygotować do rozmowy, 
zastanów się, jakie fakty chcesz dziecku przekazać, ogranicz także ich liczbę. Niech to będą 3-4 
informacje, podane w sposób rzeczowy.  Dostosuj je także do wieku dziecka. Nie zalewaj  go zbyt 
trudnymi treściami mówiąc np. że dziś zmarło tyle i tyle osób. 

2. Jeśli nie czujesz się na siłach rozmawiać spokojnie z dzieckiem na ten temat, może skorzystaj z 
pomocy kogoś bliskiego. Niekoniecznie udawaj się od razu do psychologa, ponieważ dla dziecka to 
może być kolejny, dodatkowy stres.

3. Pozwól sobie na to, by powiedzieć dziecku „nie wiem”. Sytuacja jest trudna, bardzo nieprzewidywalna,
dajmy więc sobie przyzwolenie na niewiedzę i szczerze przyznajmy się do tego dzieciom - potrafią 
wyłapać kiedy mówimy nieprawdę. Nie bójmy się, że „stracimy” w jego oczach.



4. Nie uciekaj od tematu, kiedy dziecko o coś pyta. Zbywając dziecko tworzymy przestrzeń do tego, aby 
ono sobie samo dopowiedziało pewne rzeczy. Fantazja dziecka bywa nieograniczona. Może to 
spowodować zwiększenie poziomu lęku.

5. W sytuacji, kiedy dziecko mówi, że boi się o zdrowie rodziców czy dziadków, nie zaprzeczaj, że na 
pewno nie zachorujecie. Uspokój dziecko, że jesteście silni i  zrobicie wszystko, aby do tego nie 
doszło. Jest to moment na wytłumaczenie, dlaczego zachowujemy dystans społeczny, nosimy maseczki
czy często myjemy ręce. 

6. W trackie rozmowy, skup się nad tym, nad czym jesteście w stanie w tej sytuacji zapanować, przejąć 
kontrolę.

7. Jeśli od dziecka słyszymy, że w klasie Kasia powiedziała to, a Krzysiu tamto, to możesz opowiedzieć 
czym jest dezinformacja. Powiedz, że w sytuacjach nowych, trudnych, stresujących może pojawić się 
wiele różnych informacji, które niekoniecznie są zgodne z prawdą. 

8. Kontroluj to, co dzieci słyszą w wiadomościach czy czytają w Internecie.  Zbyt duża ilość informacji 
może wzmagać niepokój. Niech dziecko opowie Ci jaką ma wiedzę na ten temat, możesz to wtedy 
sprostować.

9. Rozmawiaj z dziećmi o towarzyszących im emocjach. Nazywaj to, co czują. Pozwól im na okazanie 
leków, niepokojów, złości, smutku. Powiedz, że jest to całkiem naturalne i normalne w takiej sytuacji. 



10. Pomyśl, jak możecie wspólnie rozładować nagromadzone napięcie.  Może to być wspólny spacer,
obejrzenie komedii, gry planszowe. Być może uda się też zorganizować spotkanie z rówieśnikiem w 
bezpiecznych warunkach  (np. na spacerze) lub z wykorzystanie technologii. Spróbuj podążać za tym, 
w jaki sposób Twoje dziecko radzi sobie ze stresem -  dzieci są bardzo kreatywne. 

11. Wprowadź odrobinę humoru w rozmowach o koronawirusie. Możesz wykorzystać youtube i 
wyszukać piosenki  np. Śpiewające Brzdące – „Przegoń wirusa”, „Koronawirusie chcesz dostać tu się”,
dziecięce przeboje „Znikaj wirusie”, bajki: „Bajka o koronawirusie”,  kolorowanki. Możesz nawet się 
pobawić w berka udając, że jesteś koronawirusem.

12.  Do rozmowy możesz wykorzystać poradniki – książeczki dla dzieci o koronawirusie, np. ze strony 
https://sklep.poradniak.pl/blog/aktualnosci/koronawirus-ksiazka-dla-dzieci-pobierz-za-darmo, 

13. Jeżeli jesteście na zdalnym nauczaniu lub jeśli zdarzy się tak, że traficie na kwarantannę postaraj 
się, aby wprowadzić w miarę możliwości stały plan dnia. Przeznacz czas na naukę, zabawę, wspólne 
spędzenie czasu, ćwiczenia fizyczne, wypoczynek. Zadbaj także o odpowiednią ilość snu, dla dziecka, 
ale również dla siebie. Taka rutyna pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u dziecka.

14. Przygotuj dziecko na spotkanie z ratownikiem medycznym ubranym w kombinezon 
epidemiologiczny. Dla młodszych dzieci możesz podeprzeć się np. wierszykami https://seaspolska.org/
wp-content/uploads/2020/05/Bajka-1-Pluszowy-lekarz.pdf

https://sklep.poradniak.pl/blog/aktualnosci/koronawirus-ksiazka-dla-dzieci-pobierz-za-darmo
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                                                                               Opracowała Marta Miciuta – Tomaszewska, psycholog szkolny.


