
Jak pomóc dziecku z lękiem w czasach 
koronawiurusa? 

Lęk jest naturalną reakcją organizmu na zagrażające i 
niebezpieczne sytuacje. Dziecko już od pierwszych chwil 
życia doświadcza lęków różnego rodzaju, z którymi musi 
sobie radzić – często są one charakterystyczne dla danego 
wieku i często są one dość irracjonalne. W obecnej sytuacji zmierza się z lękiem, który jest 
racjonalny, uzasadniony. Sami dorośli boją się o swoje zdrowie i przyszłość, co teraz 
będzie. Stąd też w nich samych jest dużo lęku, który przekazują swoim dzieciom „w 
prezencie”. 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. 

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w tej trudnej dla 
niego sytuacji? 

Pamiętajmy, iż nie należy udawać, że nic się nie dzieje. 
Dostosujmy nasz przekaz informacji do wieku dziecka i 
wy jaśnijmy przede wszystkim, czym jest koronawirus i jak 
należy się przed nim chronić (Ulotka na stronie PPP- 
Koronawirus). 

Przekażmy dziecku, że w przypadku małych dzieci infekcja ta może być bezobjawowa 
lub przebiegać jak zwykłe przeziębienie. Dajmy dziecku poczucie bezpieczeństwa, 
zapewniając o naszym wsparciu oraz kierujmy jego uwagę na prawidłową higienę i 
mycie rąk. 
Starajmy się również ograniczyć słuchanie środków masowego przekazu, które pewne 
informacje mogą źle zrozumieć. Ty sam, jako rodzic powinieneś jak najmniej obaw 
wyrażać przy dziecku. Powiedz o zagrożeniu, ale w sposób konstruktywny. 
Dobrym rozwiązaniem jest rozmowa z dzieckiem szczególnie małym przy bajce 
psychologicznej w związku z koronawirusem (znajduje się na stronie PPP). Obniża 



poziom niepokoju, a jednocześnie wy jaśnia dziecku w sposób przystępny trudną 
sytuację. Istotnie podstawową kwestią w aktualnej sytuacji jest redukcja lęku. Choć z 
drugiej strony w przypadku starszych dzieci zwrócenie uwagi na poczucie 
odpowiedzialności i ograniczenie ryzykownych zachowań. 
Nie  umniejszaj poczucia strachu. Nigdy nie  umniejszaj poczuciu strachu jako sposobu 
na  zmuszenie dziecka do  pokonania go. Mówiąc: “Nie bój się! Nic Ci się nie stanie!” 
może sprawić, że dziecko przestanie o tym mówić, zamknie się w sobie, 
ale to nie sprawi, że jego strach zniknie. 
 Naucz dzieci, jak oceniać strach. Dziecko, które potrafi wyobrazić sobie intensywność 
lęku w  skali od  1 do  10, przy 10 może być w  stanie “zobaczyć” strach jako mniej 
intensywny niż pierwotnie sobie wyobrażało. Młodsze dzieci mogą pomyśleć o tym, jak 
są “pełne strachu”, oceniając go “aż do kolan”, “aż do  żołądka”, a kiedy są bardziej 
przerażone “aż po czubek głowy”. 
Naucz dziecko strategii radzenia sobie ze  stresem. 
Dzieci mogą nauczyć się pozytywnych afirmacji tj. 
„Poradzę sobie w tej trudnej sytuacji”, „ Dam radę”, 
aby powiedzieć je sobie, kiedy odczuwają niepokój.  

 

Techniki relaksacy jne są równie pomocne, np.  wizualizacja 
(unoszenia się w  chmurze lub leżenia na  plaży) czy  głębokie 
oddychanie (wyobrażając sobie, że płuca są balonami i pozwalają 
im powoli opróżniać się). 

Zaangażuj dziecko w czynności życia codziennego: pomoc w kuchni, sprzątanie, 
wspólne spędzanie czasu.  
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