
J A K  R O Z M A W I AĆ  Z  D Z I E C K I E M  O

K O R O N A W I R U S I E ?

Dzieci to mali obywatele, którzy nie wszystko
rozumieją, ale widzą i odczuwają zmiany, jakie
ostatnio nastały w ich codzienności. Dzieci w

wieku przedszkolnym  i szkolnym z dnia na dzień
przestały uczęszczać na zajęcia. W ciągu dnia nie
mogą wychodzić na podwórko, by pobawić się z

rówieśnikami. Wyjście  na lody z rodzicami lub do
kina również nie wchodzi w grę. 

·Zamiana codziennej rutyny nie jest łatwa do
zaakceptowania również dla najmłodszych. Dzieci
z pewnością będą pytać, analizować i wysnuwać

wnioski, które są adekwatne do ich wieku. 
·Bez względu na osobowość i charakter, wiele

dzieci odczuwa lęk, strach i niepewność  w wyniku
licznych zmian.

·Rozmowa z dzieckiem o koronawirusie będzie wyglądała u każdego
zupełnie inaczej. Po pierwsze dlatego, że dzieci w zupełnie inny sposób
reagują na zaistniałe zmiany, po drugie zależy to od wieku dziecka i jego

dotychczasowej wiedzy o świecie. 
·Rodzice powinni obserwować nie tylko najnowsze doniesienia, ale i

sposób zachowania się dziecka. Jeśli pociecha mniej się odzywa i jest
smutna, warto zapytać, co się dzieje, co stanowi przyczynę odczuwania

takich, a nie innych emocji i jak rodzic może pomóc mu sobie z nimi
poradzić.

·Odpowiedź pociechy może być zaskakująco banalna: nie mogę spotkać
się z koleżanką i pobawić. W takiej sytuacji warto wytłumaczyć dziecku,

dlaczego nie może często wychodzić na dwór. 
·Ważne, aby wskazać, że nie jest to jego wina, natomiast chęć

zapewnienia bezpieczeństwa. Można zaproponować wspólne zabawy,
wykonanie rozmowy telefonicznej z koleżanką lub wideo rozmowę za

pomocą aplikacji do zdalnej komunikacji.



·Rodzic powinien być przygotowany na trudne pytania, które
mogą paść z ust dziecka. Czym jest koronawirus? Czy pociecha
może się nim zarazić? Czy umrze z tego powodu? Czy babcia i
dziadek umrą? To nie łatwe kwestie. Warto jednak spróbować
nakreślić problem, jaki obecnie ma miejsce, aby dziecko nie
czuło się zlekceważone, a jego uczucia bagatelizowane. Ilość

przekazywanych informacji powinna być dostosowana do wieku.
 

·Podczas rozmowy należy być pewnym siebie, rzeczowym i
szczerym. Nie można składać dzieciom obietnic, co do których
spełnienia sami nie mamy pewności (np. to wszystko się zaraz

skończy). Będąc kłębkiem nerwów rozmowa może odnieść
odwrotny skutek niż zamierzony. Dziecko przejmie lęk, który

odczuwa mama i tata. Jeśli rodzic nie zna odpowiedzi na pytanie,
lepiej przyznać to dziecku podkreślając, że bez względu na

okoliczności zadba o jego bezpieczeństwo najlepiej jak potrafi.
Informacje można zawsze uzupełnić podczas kolejnej rozmowy.

 
·Dzieci zwracając się do rodziców z pytaniami pokazują, że

mama i tata są dobrym źródłem informacji. Warto wykorzystać
ten gest ze strony dziecka i postarać się o pogłębienie

wzajemnych relacji i pokazanie, że traktujemy dziecko jak
partnera, który ma prawo być poinformowany o obecnej
sytuacji. Takie praktyki zaowocują w przyszłości. Dziecko

wiedząc, że rodzić nie bagatelizuje jego potrzeb i emocji, będzie
chętnie korzystało z porad i wskazówek rodzica, odnośnie

innych, ważnych dla niego spraw.


