
Koronawirus, a poczucie bezpieczeństwa dziecka 

Aby właściwie wspierać dziecko w czasie pandemii, warto wiedzieć czym właściwie 

jest lęk. Lęk to naturalny stan emocjonalny pojawiający się w życiu codziennym. To znaczy, 

iż towarzyszy człowiekowi w różnych sytuacjach, np. podczas ważnych egzaminów, zmianie 

miejsca zamieszkania. Oczywiście ludzie się od siebie różnią, zarówno w kwestii sytuacji,  

w których odczuwają lęk jak i przede wszystkim jego nasileniem. U niektórych osób stan 

niepokoju utrzymuje się zdecydowanie dłużej i jest bardziej nasilony. Długotrwały niepokój 

i napięcie mogą stać się poważnym zaburzeniem, a osoba doświadczająca go nie jest w stanie 

nad nim zapanować, co uniemożliwia jej poradzenie sobie z codziennymi sprawami, 

czerpanie przyjemności z wykonywanych zadań czy też powoduje zaburzenia snu.  

Poniżej mogą Państwo się zapoznać z sugestiami, które są uniwersalne dla dzieci  

w wieku szkolnym, będą one jednak szczególnie pomocne w rozmowie i kontakcie z tymi 

dziećmi, które na co dzień sprawiają wrażenie szczególnie „wrażliwych”, a więc tych,  

u których poziom lęku jest wyższy oraz, które przejawiają większą skłonność do 

zamartwiania się: 

- jeżeli sami odczuwamy wysoki poziom lęku warto odroczyć rozmowę z dzieckiem 

na temat koronawirusa, tak, aby nie modelować w ten sposób zachowania  lękowego  

u dziecka, 

- w przypadku mniejszych dzieci warto ograniczać medialne przekazy, obowiązuje tu 

prosta zasada – im młodsze dziecko tym mniej informacji, 

- zaspokajamy naturalną ciekawość dziecka, tzn. udzielamy informacji adekwatnie do 

wieku dziecka, odpowiadamy na pytania, które je nurtują, dobrze sprawdza się zasada 

„mówię tyle ile dziecko pyta, nic ponadto”, 

- uprawomocniamy emocje, tzn. przyzwalamy na ich odczuwanie, mówienie o nich i 

wyrażanie, normalizujemy je, mogą nam pomóc takie komunikaty jak „Rozumiem, że się 

martwisz”, „Masz prawo się tak czuć”, „Widzę, że się boisz.”  

Oczywiście są to komunikaty, które stosujemy jedynie wtedy, gdy realnie zauważamy 

u dziecka lęk. Przede wszystkim unikamy umniejszania emocji dziecka, czyli komunikatów 

typu „Nie bój się.”. Tego typu komunikaty nie zmniejszą lęku dziecka, mogą jedynie 

spowodować jego tłumienie. 

- sygnalizujemy gotowość do wsparcia, mówiąc np. „Gdybyś chciał(a) o coś zapytać 

to przyjdź proszę.”, 



- edukujmy  jak zapobiegać chorobie, unikajmy skupiania się na zagrożeniach, 

pomocne tutaj będą komunikaty mówiące o tym jak dziecko ma się zachować zamiast czego 

ma unikać lub nie robić, 

- zadbajmy o jakąkolwiek formę kontaktów towarzyskich, które przez najbliższe dni 

będą prawdopodobnie bardziej ograniczone, np. przez komunikatory internetowe, 

- stwórzmy wraz z dzieckiem listę jak możemy spędzić ten czas w domu, aby było 

wiele alternatyw, a  mniej miejsca na nudę. 

 

 

   Życzymy spokoju i wytrwałości w tym trudnym momencie. 

 

 

 


