
Jak pomóc dziecku w czasie epidemii?

Jesteśmy w trudnej sytuacji epidemicznej – izolacja, kwarantanna, ograniczenia wyjścia
z domu…

Dzieci są dobrymi obserwatorami i świetnie wyczuwają nastroje rodziców, dziadków.
Mogą reagować silnymi emocjami, kiedy obserwują swoich dorosłych bliskich pełnych
negatywnych emocji i nieradzących sobie z tym.

Co robić? Ważne, aby z dziećmi rozmawiać i na bieżąco mówić, co się dzieje. 

1. Spróbuj nazwać to, co się dzieje: „To nowa sytuacja, pewne rzeczy muszą się teraz
zmienić w domu/przedszkolu, ale my rodzice wiemy co robić”. 

2. Daj sygnał dziecku, że wiesz co robić i co będziecie razem zmieniać wokół siebie i
że zrobisz to chętnie, bo to da wam poczucie bezpieczeństwa. Zmiana polegająca
na tym, że dziecko nie idzie do przedszkola i zostaje w domu.

3. Rozmawiaj z dzieckiem z dużym spokojem i wsparciem, aby pokazać mu, że to
rodzic kontroluje sytuację, aby poczuło, że może ufać rodzicom.

BRAK rozmowy, brak odpowiedzi na dziecięce pytania, udawanie jest dużym błędem, bo
wtedy dziecko dostaje sprzeczne komunikaty: doświadcza zmian, których nie rozumie, 
obserwuje trudne do zrozumienia emocje, a nie ma wyjaśnienia, z czego to wynika
i czemu to ma służyć.

Plan dnia – rytuały

Dzieci są przywiązane są do codziennych rytuałów i stałe punkty dnia dają im poczucie
bezpieczeństwa. Dlatego istotne jest, aby wytłumaczyć, dlaczego z dnia na dzień to się
zmieniło. 

Dlaczego nie wstajemy jak zwykle? Dlaczego nie idziemy do przedszkola? Po to, żeby 
zostać w domu. 
A dlaczego mamy zostać w domu? Po to, żeby chronić zdrowie i zminimalizować ryzyko, 
że zachorujemy. 
A co, jeśli zachorujemy? Rodzice wiedzą, co robić: jeżeli poczujemy się gorzej, 
zadzwonimy po pomoc i tę pomoc dostaniemy. 

Mówmy o tym, co wiemy – przez dwa tygodnie zostajemy w domu, ale zorganizujemy
sobie ten czas w ciekawy sposób. Ważne, aby dziecko widziało, że mamy na ten czas
pomysł.  Warto  zwrócić  uwagę,  że  wszystko  co  mówimy  dzieciom i  co  je  uspokaja  -
wpływa też kojąco na nas.  Tak więc  jeżeli  uspokajamy dzieci,  to  wspieramy samych
siebie. 

Można zaproponować dziecku nowy plan dnia:

Pobudka koło 9.00, wspólne śniadanie, potem będziemy mieć czas wolny – każdy porobi
coś fajnego, na co ma ochotę. Potem trochę razem posprzątamy, przygotujemy obiad i



usiądziemy na chwilkę do wspólnego rysowania, ćwiczenia literek,  głośno poczytamy
lub zrobimy zadani przysłane przez panią wychowawczynię z przedszkola.

Dziecko dostaje konkretną propozycję, która da mu też poczucie pewności i stabilności.

O czym pamiętać planując dzień?    O wspólnych przyjemnościach, niech ich będzie dużo
i niech cieszą przede wszystkim dziecko – wykorzystajcie to, że macie więcej czasu dla
siebie.

Kontakty z dziadkami i innymi bliskimi osobami

Nie możemy odwiedzać  dziadków i  znajomych –  tutaj  znowu ważna jest  rozmowa  i
spokojne wspierające komunikaty do dziecka – trzeba wytłumaczyć, że o starsze osoby
musimy dbać szczególnie, ponieważ ich zdrowie jest delikatniejsze, dlatego nie widzimy
się teraz z babcią i dziadkiem. 

Warto  powiedzieć  dziecku,  że  w  każdej  chwili,  gdy  poczuje  tęsknotę  za  babcią  lub
dziadkiem,  możemy  do  nich  zadzwonić.  
Warto  ustalić wybraną porę dnia na kontakt z dziadkami i wykorzystać nowoczesne
dostępne technologie – nie tylko rozmowa telefoniczna ale łączenie się dzięki kamerkom
w telefonach czy komputerach pozwala na jeszcze lepszy kontakt z bliskimi.

Podobnie możemy zrobić to w zakresie kontakt z koleżanką, kolegą z przedszkola czy
osiedla -  porozmawiać na jakimś komunikatorze. 

Wykorzystujmy  nowe  technologie,  niech  nam  teraz  służą.  Poczucie  emocjonalnej
bliskości,  wsparcie,  bycie  ze  sobą  w  kontakcie  jest  bardzo  ważnym  filarem  naszej
psychofizycznej kondycji na tu i teraz. Rodzice też potrzebują tego – korzystajcie 

z wzajemnego wsparcia!
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