
Jak pomóc dzieciom pokonać lęk w czasach koronawirusa? 

Lęk to naturalna reakcja, która chroni dziecko przed różnymi niebezpiecznymi 

sytuacjami. W toku rozwoju dziecko doświadcza różnego rodzaju lęków, 

charakterystycznych dla wieku. Większość z nich zanika wraz z tym jak dziecko 

uczy się czego może się spodziewać w różnych sytuacjach i jak sobie z tym 

radzić. Dziecko w wieku przedszkolnym, u którego zaczyna rozwijać się 
wyobraźnia może bać się czarnych charakterów z bajek, tj. czarownic, smoków, 

potworów, duchów, może się także bać niektórych zwierząt, np. tygrysów, 

krokodyli, węży, pająków, ale także złych osób, np. złodziei, włamywaczy, 

pijaków oraz osób dziwnie wyglądających.  

Obecne wydarzenia na świecie powodują, ze do tych czarnych charakterów z 

bajek dołącza „koronawirus” coś zupełnie obcego, nieznanego. W każdym 

domu w chwili obecnej rozmawiamy o koronawirusie. Dzieci nie do końca 

rozumieją co się dzieje. Dodatkowo epidemia zamknęła nas w domach, 

ograniczyła zwyczajną aktywność zaburzyła tak istotną w poczuciu 

bezpieczeństwa codzienność, która jako element stały daje dzieciom naturalne 

poczucie  bezpieczeństwa. Ta nowa sytuacja zmusiła nas do przeorganizowania 

życia ale przede wszystkim zmusiła nas i nasze dzieci   do konfrontacji z lękiem. 

My jako dorośli stoimy przed wielkim wyzwaniem, ponieważ to od nas zależy 

jak nasze pociechy poradzą sobie z tą nową sytuacją .Musimy nauczyć się  
rozmów z dziećmi po to, żeby pomóc im zarządzać lękiem i stresem, by  nie 

tylko przetrwały czas epidemii, ale też w przyszłości dobrze radziły sobie z 

kryzysem. Powinniśmy mówić prawdę, ale nie straszyć, a uczyć  nowych 

zachowań i odpowiedzialności. Potraktować całą sytuację jak doświadczenie, 

przez które przechodzimy całą rodziną. Zasada zawsze jest ta sama mówimy 

prawdę, ale w taki sposób, żeby dziecko ze względu na swój wiek mogło tę 
informację przyswoić. Dobrym rozwiązaniem jest rozmowa z dzieckiem 

szczególnie małym przy bajce edukacyjnej w chwili obecnej są już bajki 

psychologiczne w związku z koronawirusem. Obniżają poziom niepokoju, a 

jednocześnie wyjaśniają dziecku w sposób przystępny trudną sytuację. Starajmy 

się sami panować nad swoimi emocjami, nie przenośmy naszych własnych 

obaw na dzieci, ponieważ  dzieciom w sposób naturalny udzielają się stany 

emocjonalne rodziców. Szczególnie mocne i wyraziste jak lęk. Jeżeli matka lub 

ojciec jest przerażona i nie jest w stanie uspokoić się pod wpływem 

dochodzących informacji, raczej nie będzie tez w stanie uspokoić dziecka. 

Dlatego tak ważne jest aby ujawniać racjonalne zachowania i nie ulegać panice. 

Roztrząsanie problemu, nadmierna koncentracja na nim, nieustające rozmowy, 

nasilają poziom stresu i zaburzają poczucie bezpieczeństwa. Informacje 

medialne powinny być selekcjonowane. Jeżeli bodźce są zbyt silne, zbyt 

drastyczne, a dziecko nie otrzyma odpowiedniego wsparcia od dorosłych, nikt 

mu nie wytłumaczy i nie uspokoi może ujawniać szereg reakcji emocjonalnych 



wśród których dominują zaburzenia lękowe. Porozmawiajmy z dzieckiem o 

tym, co czuje, sami opowiedzmy też o swoich emocjach: strachu, złości czy 

bezradności. Wspólnie z dzieckiem możemy ten lęk narysować lub ulepić z 

plasteliny . Takie konfrontowanie się z lękiem z czasem doprowadzi do jego 

zmniejszenia. A powinniśmy się przygotować, że ten kryzys potrwa przez jakiś 
czas, raczej dłuższy niż krótszy. Nie udawajmy, że nic się nie dzieje. Stoimy 

przed szczególnym zagrożeniem dla zdrowia, a to wywołuje pierwotny strach 

przed śmiercią. To powoduje nadwrażliwość na jakiekolwiek sygnały choroby. 

Żeby nie popaść w histerię, a tym samym pogłębiać lęku, warto się 
skoncentrować na konkretnych rzeczach, na działaniu. To nie muszą być wielkie 

rzeczy i poszukiwanie sensu życia. Zróbcie z dzieckiem porządek w jego 

zabawkach. Pomagajcie dziecku znaleźć każdego dnia jakiś mały cel. To 

skutecznie pomoże mu uspokoić lęk przed tajemniczym wirusem. Pamiętajcie, 

że pomagając dziecku poradzić sobie z lękiem, wyposażacie je w ważne 

kompetencje na całe życie, bo przecież przed nim jeszcze niejeden mniejszy lub 

większy kryzys. 

Dziecko, w każdym wieku uczy się najlepiej w działaniu, a najlepiej wspólnie z 

wami.  Pamiętajmy o konieczności zachowania zdrowego stylu życia. Niech nie 

zmyli was perspektywa braku konieczności wstawania o świcie. Wytłumaczcie 

dziecku, jak ważny jest sen i rytm biologiczny dla tego, żeby było w dobrej 

kondycji, tej fizycznej i tej psychiczne. Dzieci wielokrotnie słyszały w 

przedszkolu o „zarazkach”. Teraz tylko należy im powiedzieć, że ten nowy 

zarazek jest bardziej zjadliwy i dlatego trzeba przestrzegać zasad: 

• Myjemy ręce po powrocie do domu - też przed wejściem do toalety, a nie tylko 

wychodząc z niej - może nawet zróbmy to kilka razy wspólnie, śpiewając jakąś 
rodzinną, ulubioną piosenkę. 

• Żeby uchronić siebie i bliskich przed wirusem, zawieszamy spotkania z 

przyjaciółmi. Dorośli nie chodzą do kawiarni albo klubu, nie urządzają imprez 

w domu, a dzieci nie spotykają się z kolegami ani na boisku, ani w domu. 

• Czasami trudna sytuacja wymaga zmiany zasad i mimo że dotąd mówiliśmy 

inaczej, teraz nie dzielimy się chipsami czy wafelkami z jednej paczki nawet z 

najbliższym przyjacielem. 

Pamiętajmy, że dzieci nas obserwują, więc sami również przestrzegajmy tych 

zasad. Wytłumacz dziecku, że teraz musi żyć bez bliskiego kontaktu z kolegami. 

To nie jest łatwe. Zamiast codziennych spotkań w  przedszkolu, zamiast zajęć 
sportowych pozostaje dom, rodzice i czasami rodzeństwo. Zróbcie listę gier i 

zabaw, które bawią was wszystkich. W tej wyjątkowej sytuacji polubcie ekrany, 

ale pokażcie dziecku, jak je mądrze wykorzystywać. To, że jesteście w domu, 

nie oznacza, że nie pracujecie. Zdalna praca nie polega na tym, że przez cały 



dzień bawicie się z dzieckiem, a w nocy siadacie do swojego  laptopa. Tak jak 

dziecko ma do opanowania materiał, zadania do rozwiązania i do zrobienia 

najróżniejsze prace, tak samo dorośli mają swoją pracę. To naprawdę może być 
ciekawe doświadczenie móc wzajemnie obserwować się w czasie pracy! Ale też 
wyzwanie. Dlatego od pierwszego dnia warto wspólnie ustalić zasady. 

Macie niecodzienną okazję, żeby wytłumaczyć dziecku, na czym polega wasza 

praca. Co robicie dla klientów, jak wygląda telekonferencja. W czym pomagacie 

swoim współpracownikom, a co robicie sami. Wykorzystajcie to niesamowite 

doświadczenie! Nie dość, że możecie opowiedzieć, czym zajmujecie się po kilka 

godzin dziennie, to jeszcze pracując, pozwalacie dziecku zrozumieć, na czym 

polega odpowiedzialność i pracowitość. Nie zapominajcie o dobrej kondycji 

fizycznej. Brak wysiłku fizycznego, regularnego ruchu może mieć bardzo zły 

wpływ na ogólną kondycję każdego człowieka, a szczególnie dziecka. Dlatego 

pochylcie się nad planem domowych ćwiczeń. Dzięki temu zyskacie też wy, bo 

wspólny ruch, to doskonały pretekst do spędzania czasu. Ustalcie, jakie zajęcia 

sportowe możecie wykonywać razem. Zróbcie naradę całej rodziny, ustalcie co 

możecie robić wszyscy razem, a coś we dwoje albo całkiem indywidualnie. 

Zróbcie plan i bezwzględnie go przestrzegajcie. Nauczmy się tolerować 
niepewność. Taki jest właśnie czas epidemii - nieprzewidywalny. Nie wiemy tak 

wielu rzeczy: ile potrwa epidemia, do kiedy będą zamknięte przedszkola czy 

czekają nas kolejne ograniczenia. Mówmy zatem dziecku, że wiele się może 

zmienić, nie obiecujmy, że po 14 dniach wróci do ukochanego przedszkola albo 

pójdzie na trening. Planujmy tylko to, nad czym panujemy, działajmy w krótkiej 

perspektywie. To obniża poziom lęku. Nie ignorujmy dziecięcych lęków 

starajmy się je spokojnie urealniać i wyjaśniać. Pamiętajmy, że jeśli my tego nie 

zrobimy to dzieci same znajdą sobie wytłumaczenie sytuacji, ale na ogół będzie 

ono gorsze i często brutalniejsze od realiów. Jeżeli poczujecie, że lęk, który 

dotyka wasze dziecko, wymyka się z pod kontroli,  skontaktujcie się ze 

specjalistą. Zróbcie to, szczególnie jeżeli wasze dziecko jest  wrażliwe albo już 
wcześniej zmagało się z kryzysem emocjonalnym. Nie ze wszystkim musicie 

sobie radzić sami, nie wstydźcie się prosić o pomoc. Umówcie zdalną wizytę dla 

siebie lub dla dziecka. Nie pozwólcie, żeby cała sytuacja była dla niego zbyt 

przytłaczająca. Bardzo wielu psychologów, psychoterapeutów udziela porad 

online.  
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