
 

 

WSKAZÓWKI   dla  RODZICÓW,  jak PROWADZIĆ ROZMOWY z DZIEĆMI  -  

w OBECNEJ  SYTUACJI  EPIDEMII   

 

O  koronawirusie  mówi się teraz wszędzie: w telewizji, w sklepie, na ulicy... Kiedy 

uruchomimy Internet, to tam również zalewają nas informacje, nie zawsze obiektywne 

i sprawdzone dotyczące tej epidemii. O niosącym spustoszenie patogenie słyszy również 

twoje dziecko, które może przestraszyć się groźnych informacji. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie, aby nie bało się o zdrowie swoje, rodziny i 

kolegów? 

Może się zdarzyć, że twoje dziecko zapyta cię o koronawirusa, o to, czy zachoruje lub 

umrze z jego powodu, albo też czy zachoruje rodzic lub inny członek rodziny. Każdego dnia 

docierają do nas doniesienia o kolejnych zakażonych koronawirusem, a nawet o śmierci z 

powodu choroby. Naukowcy alarmują, że powinniśmy być przygotowani na to, że liczba 

chorych będzie wzrastać. I tak się dzieje, z dnia na dzień liczby rosną.  

My, dorośli, odczuwamy duży niepokój w związku z tą sytuacją, nasze życie zmieniło się. 

Wielu dorosłych pracuje zdalnie, z własnego domu. Mamy coraz bardziej ograniczone 

kontakty społeczne. Rząd wprowadza coraz bardziej zaostrzone sankcje, dotyczące zakazu 

spotykania się, wychodzenia z domu itp. 

W tej sytuacji każdy może czuć lęk i zagrożenie. Tak też mogą się czuć nasze dzieci   

Podpowiadamy, jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie i jakich odpowiedzi udzielać na 

zadawane pytania, żeby je uspokoić, kiedy docierają do nich różne, często sprzeczne 

informacje. 

 Oceń, co wie twoje dziecko 

Jeżeli twoje dziecko ma mniej niż 6 lat i samo nie porusza tematu koronawirusa, nie ma sensu 

uświadamiać go ani straszyć opowieściami o chorujących ludziach. Wyjaśnij tylko, dlaczego 

dzieci nie chodzą do przedszkola i szkoły: np.:  

„Synku dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych dzieci przez jakiś czas nie 

będziesz chodził do przedszkola. Musi tak być, gdyż w grupie dzieci, wirus, który wywołuje 

poważną chorobę –  może się przenosić bardzo szybko. Dlatego zostaniesz w domku, bo tu 

jesteś bezpieczny. Wrócisz do przedszkola, jak sytuacja z wirusem zostanie opanowana.”  

Jeżeli natomiast masz starsze dziecko, które przynosi ze szkoły, podwórka, internetu itp 

"rewelacje" na temat patogenu z Chin, powinieneś poruszyć z nim ten temat.  Podawaj 

informacje sprawdzone i adekwatne do wieku dziecka. To, co najważniejsze to: 

 Nie lekceważ uczuć dziecka 

Twoje dziecko może odczuwać strach, ponieważ usłyszało od kolegi, że może umrzeć.  

Nie wolno ci lekceważyć tej sytuacji. Słowa „Nie bój się, nic się nie stanie” nie wystarczą,  

a dziecko może poczuć się zignorowane. Słuchaj i obserwuj dziecko i jego uczucia. 

Akceptacja emocji dziecka jest w tym momencie bardzo ważna! 

Powiedz spokojnym głosem kojące zdanie:  

“ Widzę, że się boisz, to, co słyszymy, rzeczywiście brzmi strasznie”. Zapewnij dziecko, że    

w domu jest bezpieczne - i ono i rodzeństwo i rodzice . Wyjaśnij, że sytuacja jest poważna, 
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ale nasze Państwo i lekarze robią wszystko, aby poradzić sobie z epidemią. Opowiedz o 

działaniach, które podejmuje rząd, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa ( pozostawanie 

w domu, unikanie dużych skupisk ludzi, kwarantanna, zgłaszanie się do odpowiednich 

punktów pomocy itp.). Powiedz, że to bardzo ważne, aby przestrzegać wszystkich tych 

zaleceń. Zapewnij, że dziecko może o wszystko ciebie zapytać i może liczyć na twoje 

wsparcie. 

Kiedy twoje dziecko się uspokoi, wróć do waszej codzienności, rutynowych zajęć, a do 

tematu koronawirusa możesz powrócić później. 

 Dostosuj styl rozmowy do wieku twojego dziecka 

Małemu dziecku sytuację możesz wyjaśniać na przykład tak:  

“Jest wiele różnych wirusów, od jednych na przykład boli cię brzuszek, a przez inne jesteś 

przeziębiony, masz kaszel i katar. Koronawirus jest kolejnym z nich. Naukowscy szukają 

szczepionki na tego wirusa i myślę, że im się uda, tak jak przy innych wirusach ( np. grypa, 

ospa itp.)” 

W zależności od tego, w jakim wieku jest twoje dziecko i jak duża jest jego wiedza na ten 

temat, możesz również powiedzieć:  

“Ta choroba różni się od grypy, ponieważ jest czymś nowym i nieznanym, ale naukowcy i 

lekarze, którzy są mądrymi ludźmi, pracują, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał i dbają o tych, 

którzy zachorowali". 

 Podkreślaj znaczenie odpowiedniej higieny 

Aby uspokoić swoje dziecko, możesz opowiedzieć mu o sposobach zapobiegania infekcji. 

Wspólnie ustalcie, że zamiast się bać, lepiej nauczyć się, jak nie zachorować. 

Przeprowadź kurs mycia rąk. Miej pewność, że twoje dzieci myją ręce przynajmniej przez 20 

sekund przed i po posiłkach, po wyjściu z toalety, po powrocie z dworu oraz wydmuchaniu 

nosa. 

Możecie np. nauczyć się wspólnie fragmentu ulubionej piosenki, której zaśpiewanie trwa 

minimum 20 sekund, żeby maluch wiedział, że odpowiednio długo myje dłonie. Równie 

ważne jest odpowiednie ich wysuszenie. 

Ciekawym pomysłem jest zamiana mycia rąk w zabawę, np.: Załóżcie się, kto będzie mył 

ręce dłużej, albo czyja piana z mydła będzie większa. 

Ucz też dziecko zakrywania ust i nosa przy kichaniu, a najlepiej kichaniu w łokieć.  

Uwrażliwiaj dziecko, aby nie podchodziło zbyt blisko do innych, gdy gdzieś wychodzicie.  

Ważne! Mów o tym dziecku 

Dla osób w każdym wieku mycie rąk jest lepsze niż dezynfekcja rąk. Dezynfekcja sprawdza 

się wtedy, gdy nie masz możliwości skorzystania z bieżącej wody i mydła. 

Warto pamiętać, że My- rodzice jesteśmy „modelami” dla naszych dzieci 

Dzieci obserwują nas w różnych sytuacjach i od nas uczą się różnych zachowań i reakcji. 

Zanim więc  rozpoczniesz rozmowę z dzieckiem, upewnij się, że strach, który odczuwasz, nie 

jest dla niego wyczuwalny. Twoje zachowanie może wywołać niepokój. Nie stwarzaj 

poczucia, że świat jest miejscem niebezpiecznym i niewartym odkrywania. 

 Pokazuj, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. A konkretnie – powiedz i pokaż dziecku, jak 

Ty radzisz sobie z lękiem, np.: 

 zdrowe oddychanie (wolne 10 wdechów i wydechów), 
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 taniec przy ulubionej muzyce. 

obejrzenie ulubionego filmu, 

czytanie książek, 

rozmowa z bliskim itp., 

Stwórzcie wspólnie z dzieckiem listę sposobów na lęki, na nudę. Wymyślcie ciekawe 

atrakcyjne sposoby, np.:  Każdy z rodziny po pięć propozycji.  

Potraktuj kwarantannę w domu jako szczególny czas dla całej rodziny, jako 

dobry czas na wzmacnianie waszych relacji i mocnych więzi 

Dla zachowania spokoju warto  trzymać się codziennej rutyny i zapewnić dzieciom 

odpowiednią ilość zajęć.  Zaplanuj sensownie dzień. Czas na posiłki, naukę, wspólną zabawę, 

obowiązki. Ważne też, aby każdy z domowników miał czas dla siebie. Każdemu jest 

potrzebna chwila intymności i spokoju.  

To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, stałości, Ważne, żeby cieszyć się swoim 

towarzystwem, ale też rozmawiać o trudnych sprawach i pokazywać własne emocje. 

Wykorzystaj ten czas na pogłębianie dobrych relacji i komunikacji z dziećmi, na przekazanie 

dzieciom wiedzy, jak mogą o siebie dbać, na wzmocnienie więzi i na zabawę!  
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