
 

 

Jak pomóc dzieciom 

odnaleźć się w sytuacji 

pandemii koronawirusa? 

Nikt nie ma wątpliwości, że koronawirus to 

najgorętszy temat ostatnich kilku miesięcy. 

Natłok i niejasność informacji,  niepokojące wieści, rosnące liczby  zakażonych, obawy o 

przyszłość, izolacja i przymusowa rezygnacja z dotychczasowego trybu życia-  to wszystko  

budzi w nas różnorakie, lecz burzliwe emocje,  a skutki obecnej sytuacji będą nas dotykały 

jeszcze  przez długi czas. Niewątpliwie czas panowania koronawirusa jest trudnym okresem 

dla wszystkich niezależnie od poglądów na jego temat.  Musimy pamiętać, że zmiany te 

dotykają także  dzieci i młodzież, a naszym zadaniem jest pomóc  im się w tym odnaleźć.  

Przystępując  do rozmowy z dzieckiem na temat koronawirusa, należy pamiętać  by była ona 

dostosowana do wieku dziecka. Innych informacji potrzebuje przedszkolak, któremu 

nagleograniczono zabawki w przedszkolu, uczeń w wieku wczesnoszkolnym, który nie może 

swobodnie bawić się po lekcjach na szkolnym boisku bez opieki dorosłych jeszcze innych 

nastolatek, któremu nagle ukrócono możliwości zycia towarzyskiego 

Dla każdego dziecka, szczególnie w młodszym wieku szkolnym, ta  nowa,  nieznana dotąd 

sytuacja, wiąże się z  olbrzymim lękiem i poczuciem zagrożenia.  Dodatkowy niepokój 

u dzieci  wzbudza „psychoza”, która ogarnęła część społeczeństwa, objawiająca się 

m.in. wzmożonymi zakupami spożywczymi, widokiem ludzi w maseczkach. Codzienne 

docierają do dzieci doniesienia o osobach zarażonych ,oraz ofiarach śmiertelnych. 

 

Jak rodzic może pomóć swojemu dziecku poradzić sobie z lękami  i obawami 

dotyczącymi koronawirusa? 

http://zss17.org/wp-content/uploads/2020/03/covid19.png


Dobrym wstępem do rozmowy z młodszymi dziećmi może być broszurka o koronawirusie  

dostępna pod adresem: https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-

koronawirus-poradnik.pdf, a wsparciem w całej rozmowie i pomocy dziecku będzie webinar 

przygotowany przez psycholożki dostępny pod adresem: https://www.swps.pl/strefa-

psyche/blog/relacje/21383-koronawirus-jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-wspierac-je-w-tym-czasie 

 

1.  „ Tylko spokój nas uratuje”, czyli zadbaj o siebie i swoje emocje. Zatroszcz się o 

samego siebie, staraj się być spokojny i nie popadaj w panikę.  Spróbuj odciąć się 

od niesprawdzonych informacji, oraz  źródeł, które mają wzbudzać Twoją panikę, 

kontroluj czas, jaki spędzasz przed telewizorem czy komputerem, przyswajając 

kolejne informacje o wirusie. Zadbaj o swój spokój. Dopiero wtedy będziesz gotowy 

na rozmowę z dzieckiem. Wsparciem  mogą być  choćby rozmowy na ten temat 

dostępne pod adresami: https://www.youtube.com/watch?v=jz024xd9EN8 

https://www.youtube.com/watch?v=srrPodn3aag 

 

2. Bądź źródłem informacji.  Przede wszystkim pamiętaj, że to Ty  Rodzicu najlepiej 

znasz potrzeby swojego dziecka i wiesz  jak dogłębne informacje będą dla niego 

odpowiednie. Jeśli Twoje dziecko jest silnie lękowe, reaguje dużym niepokojem na 

wydarzenia z ostatnich dni, przyjrzyj się, czego naprawdę Twoje dziecko 

potrzebuje w tej chwili. Z dużym prawdopodobieństwem potrzebuje spokoju, 

opanowania pobudzenia, Twojej pomocy w poradzeniu sobie z niepewnością, lękiem. 

Przekazuj dziecku rzeczowe, merytoryczne, sprawdzone informacje, ale zadbaj o to, 

by nie było ich za dużo oraz by były dostosowane do wieku dziecka. Przygotuj sobie 

kilka informacji, które uspokoją Twoje dziecko, np. że w Chinach epidemia już ulega 

wyciszeniu, więc ten stan minie, a obecna sytuacja jest tylko chwilowa. 

Jeśli zaś Twoje dziecko bagatelizuje problem, możesz mu przekazać znacznie 

więcej informacji, zadbaj o jego pełne uświadomienie, mów o konieczności 

częstego mycia rąk i ograniczania wychodzenia z domu. Wyjaśniaj powody, 

odpowiadaj na pytania, rozwiewaj wątpliwości. 

 

 

3. Odpowiadaj na pytania, nie lekceważ emocji dziecka i staraj się na bieżąco  

rozwiewać wątpliwości. Stwórz bezpieczną przestrzeń  do swobodnej rozmowy. Pytaj 
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o jego uczucia, obawy i pozwól zadawać pytania by ukoić napięcie spowodowane 

niewiedzą, ale także zbyt dużym nasileniem informacyjnym. To, co dla nas wydaje się 

mało istotne, u dzieci może powodować lęk, histerię, symulowanie choroby czy nawet 

zachowania niepożądane.  Milczenie i udawanie, że nie ma tematu, jest 

niedopuszczalne, jednak nadgorliwe roztrząsanie problemu, nadmierna koncentracja 

na nim, nieustające rozmowy, mogą nasilać poziom stresu u dziecka  i zaburzyć jego  

poczucie bezpieczeństwa.  Pamiętaj, że gdy rodzic jest niespokojny i spięty ,dziecko 

w automatyczny sposób przejmuje jego emocje, bez względu na to, jak dobrze rodzice 

starają się je maskować  i ukrywać. Przerażenie i zdenerwowanie rodziców przekłada 

się na  lęk, stres i poczucie realnego zagrożenia u dziecka. Jeśli nie znasz odpowiedzi 

na pytania dziecka, mów o tym otwarcie, każdy z nas ma jednak ograniczoną 

wiedzę o wirusie. Jeśli dziecko przyłapie Cię na kłamstwie, może znacząco 

podupaść jego poczucie bezpieczeństwa – „Skoro mama kłamie, to na pewno jest 

bardzo źle”. Nie obawiaj się pytań z serii: „Czy wszyscy umrzemy?”, „Czy czeka 

nas zagłada?” Pamiętaj, że dla dzieci, podobnie jak dla nas wszystkich, jest to 

zupełnie nowa, nadzwyczajna sytuacja. U dzieci takie wyjątkowe okoliczności często 

budzą nadmierny lęk. Dla nas zaś jest to sygnał, że nasze dziecko naprawdę potrzebuje 

tej wiedzy, traktujmy je poważnie. 

 

4. Uspokajaj, bądź dostępny.  Wiele dzieci wiedzę o wirusie czerpie z Internetu, 

memów, od kolegów, z żartów wujka itd. To z pewnością nie wystarczy, by nasze 

dziecko potraktowało sprawę poważnie, ale jednocześnie nie wpadało w panikę. 

Każdy dorosły posiada lepiej lub gorzej funkcjonujące mechanizmy racjonalizacji  i 

potrafi ustosunkować się do przeczytanych informacji, w przeciwieństwie do dzieci, 

którzy dopierą uczą się krytycznego myślenia. Dzieci zaś właśnie tego nie potrafią, 

dlatego rozmowa z dzieckiem o koronawirusie jest tak ważna. Pamiętaj, że lęki często 

rodzą się z niewiedzy  dlatego nie izoluj dziecka od informacji, ale uważnie kontroluj 

źródła, z których tę wiedzę czerpie. Poza tym, kiedy usiądziesz z dzieckiem i będziesz 

otwarty na jego potrzeby, dajesz mu gwarancję, że traktujesz je poważnie, że 

szanujesz jego emocje. 

Jeśli jednak Twoje dziecko nie chce rozmawiać, uszanuj jego decyzję, ale wskaż 

swoją dostępność – „OK, gdybyś jednak potrzebował rozmowy, jestem dla Ciebie w 

każdym momencie”. Bądź przy tym uważnym obserwatorem, co sprawia, że Twoje 



dziecko unika rozmowy – być może ilość informacji już go przerasta, może potrzebuje 

więcej czasu, a może po prostu wybrałeś zły moment na rozmowę. 

 

5. Rutyna. Staraj się jak najbardziej utrzymać stały rytm dnia. Chodzenie całe  tygodnie 

w piżamie i oglądanie przygnębiających informacji o pandemii nie jest dobrym 

pomysłem. Pamiętaj,że dziecko potrzebuje rutyny by poczuć się pewnie i bezpiecznie.  

Zwróć uwagę, że czas, który spędzimy razem w domach można wykorzystać na 

budowanie relacji rodzinnych, które dla dziecka są fundamentem poczucia 

bezpieczeństwa. Spędzajcie ze sobą dużo czasu, dużo rozmawiajcie, bawcie się 

razem, odbudujcie więzi, które na co dzień bywają czasowo ograniczone. Bądźcie z 

sobą i  dla siebie! 

 



 

 Jeśli potrzebują Państwo  naszego wsparcia, służymy pomocą, zachęcamy do kontaktu 

telefonicznego, lub  poprzez dziennik elektroniczny. 

 Joanna Zembrzucka 

Urszula Abramska 

 


