JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM?
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.
Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?
Oto kilka sugestii, 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.
1. Obserwacja
Siebie i naszych dzieci. Nie tylko pod kątem infekcji, ale i tego, jak emocjonalnie radzimy
sobie z zastaną rzeczywistością.
•
Jakie jest nasze dziecko?
•
Jak reaguje na tę sytuację, jak reaguje na nas?
•
Czy dopytuje?
•
Czy unika rozmów?
•
Czy sądzi, że musi nas chronić i robi dobrą minę do złej gry?
•
Czy może (przynajmniej na razie) wygląda na to, że sytuacja go nie przeciąża?
•
A jak my się zachowujemy?
•
Czy epidemia, zagrożenie jest stale obecne w naszych rozmowach?
•
Czy nieustannie sprawdzam wiadomości?
•
Czy może unikamy tematu i nie chcemy o tym rozmawiać?
2. Gotowość do rozmowy.
Przygotujmy sobie zestaw 3-4 rzetelnych faktów, którymi możemy się podzielić z naszym
dzieckiem. Bądźmy gotowi na konfrontację z fakenewsami („Tato, a Marcin powiedział…”). Nie
warto przekazywać dzieciom niesprawdzonych treści czy dramatycznych nowin (np. „Jest kolejna
ofiara!”). W przypadku mniejszych dzieci warto ograniczać medialne przekazy wg prostej zasady –
im młodsze dziecko tym mniej informacji. Zaspokajajmy naturalną ciekawość dziecka, tzn.
udzielajmy informacji adekwatnie do wieku dziecka, odpowiadajmy na pytania, które je nurtują –
„mówię tyle ile dziecko pyta, nic ponadto”. Sygnalizujmy gotowość do wsparcia, mówiąc np.
„Gdybyś chciał(a) o coś zapytać to przyjdź proszę”. Bądźmy w tych rozmowach spokojni,
opanowani i rzeczowi.
Ważne: 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.

• Rozmowa o emocjach i o tym, jak radzić sobie z lękiem.
Uprawomocniajmy emocje, tzn. przyzwalajmy na ich odczuwanie, mówienie o nich i wyrażanie,
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 unikajmy umniejszania emocji dziecka, czyli komunikatów typu „Nie bój się.”.
Tego typu komunikaty nie zmniejszą lęku dziecka, mogą jedynie spowodować jego tłumienie.
Opowiedzmy dzieciom, co my robimy, żeby trudne myśli niepodzielnie nie zapanowały
w naszej głowie (czytanie książek, oglądanie komedii, gry).
Pytajmy, co im pomaga? - Dzieci są w tym bardzo kreatywne i mogą nas zaskoczyć
swoimi pomysłami, z których i my możemy korzystać. Sprawdzimy też, czego potrzebują w tej
sytuacji.
Zastanówmy się, co możemy wspólnie zrobić, aby zachować dobry nastrój. Umówmy
się na jakiś kod – sygnał, kiedy ktoś z członków rodziny poczuje, że ten smutek go dopada.
Szczerze rozmawiajmy o tym, że i my dorośli przeżywamy trudne emocje, ale znamy
sposoby, aby sobie z nimi radzić. Ważne jest zachęcanie do tropienia lęków niewypowiedzianych –
czasem to, co dzieci mają w głowie, jest dużo straszniejsze od rzeczywistości. Kiedy taki lęk ujrzy
światło dzienne, traci na swojej mocy i można się nim zaopiekować. Jeśli to jest możliwe, dajmy
dziecku czas na płacz, złość i inne trudne emocje.
• Wskazujmy na czasowość pewnych ograniczeń czy rozwiązań.
Szczególnie dla nastolatków, obecna sytuacja może być bardzo trudna. Mogą mieć poczucie
zamachu na ich podstawowe prawa i ograniczanie wolności. Rozmawiajmy z nimi o tym.
Pokazujmy terminowość tych rozwiązań i to, czemu one mają służyć.
• Zadbajmy o potrzeby naszych dzieci.
Nasi podopieczni, podobnie jak dorośli, potrzebują rozmowy z bliskimi koleżankami czy kolegami.
Zadbajmy o to. Pamiętajmy o nowych technologiach (m.in. komunikatory internetowe) – to dobry
moment, żeby z nich korzystać. Stwórzmy również z dzieckiem listę jak możemy spędzić ten czas
w domu, aby było wiele alternatyw, a mniej miejsca na nudę.
• Uczmy się razem zdrowych nawyków.
Bądźmy wzorem do naśladowania. 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. Pokażmy, jak myć ręce, jak zasłaniać usta, jak dbać
o wypoczynek, odpowiedni sen i dobry nastrój.
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