
Gdy dziecko się boi… 

 

1. Zmniejsz poziom odczuwanego zagrożenia:  

 zwróć uwagę co mówisz: jakich słów używasz, czy negujesz lub 

negatywnie oceniasz skuteczność służb, które uczestniczą w walce 

z wirusem (tj. lekarzy, polityków, czy policji), ile razy dziennie 

podejmujesz temat epidemii. Zastanów się czy dziecko słucha tych 

informacji bezpośrednio od Ciebie, czy podsłuchuje je będąc np. 

w swoim pokoju,  itp.).  

 ogranicz napływ informacji z oglądanych wiadomości (TV, Internet),  

 zadbaj o swoje emocje – oceń poziom lęku, pomyśl, co możesz zrobić 

w sytuacji kryzysowej (kwarantanny, konieczności hospitalizacji), 

zadbaj o relaks.  

Jeśli Twój poziom lęku jest wysoki i nie możesz sobie sam z nim poradzić 

skontaktuj się z terapeutą,  

 wysyłaj dziecku informacje „jest Ok, poradzimy sobie” ale nie 

udawaj, szczególnie jeśli sam silnie odczuwasz zagrożenie. Pamiętaj, 

że komunikaty „jestem przerażona”, „jak my to przeżyjemy”, opisy 

pustych półek sklepowych, czy włączanie dziecka w gromadzenie 

artykułów żywnościowych, produktów higienicznych itp. będzie 

wzmagało poziom lęku!  

 

2. Jeśli dziecko mówi Ci wprost, że się boi – doceń to i zachęć do dalszej 

rozmowy. Możesz powiedzieć: „cieszę się, że o tym mówisz”, „dobrze, że 

możemy o tym porozmawiać”. 

Jeśli dziecko milczy, ale jego zachowanie może wskazywać, że się boi 

nazwij to co dostrzegasz: „widzę, że się boisz”, „mam wrażenie, że się 

martwisz”. Zaproponuj rozmowę, ale nie naciskaj, zasygnalizuj gotowość do 

rozmowy i daj dziecku czas.  

 

3. Dopytaj dziecko czego się boi, co sobie myśli, co czuje.  

 



4. Porozmawiaj o narzędziach walki z wirusem – myjcie rąk, ograniczanie 

wychodzenia z domu, a nawet noszenie maseczki i rękawiczek, czy 

kontrolowanie potencjalnych objawów choroby.  

 

 

5. Pokaż plusy sytuacji – „Możemy dłużej pobyć razem, pobawić się, obejrzeć 

bajkę, zagrać w grę planszową” itp.  

 

6. Zrób listę (pisemną lub obrazkową) sposobów na zmniejszenie lęku np. 

czytanki, masaż, taniec, zabawy ruchowe, wspólna zabawa, gra planszowa, 

rysowanie, przytulenie, rozmowa itd..  

 

 

7. Oswajaj lęk przez śmiech – narysuj wirusa ze śmiesznymi elementami, 

zaproponuj zabawę, w których jeden członek rodziny wciela się w rolę 

wirusa, a pozostali sprawdzają, czy np. „wirus boi się łaskotek”.  

 

8. Pamiętaj, że dziecku trudno mówić wprost o swoich lękach dlatego też 

możesz wprowadzić pośrednika (np. pluszaka). Nadaj mu imię i cechy 

osobowości, np. ustal, że pluszak bardzo się  boi. Włącz go w życie rodziny 

i pozwól, aby dziecko mogło za jego pomocą wyrażać swój lęk, albo żeby 

wspierało i radziło pluszakowi, jak ma sobie poradzić.  

 

9. Jeśli u dziecka poziom lęku jest wysoki lub ma napady paniki w związku 

z wirusem zadzwoń do nas po poradę!    

 

 

Opracowanie: K. Kocowicz – psycholog PP-P w Końskich 

Wykorzystano materiały ze strony SET Psychologa Dziecięcego – Agnieszka Misiak oraz 

książki Lawrence J. Cohen „Nie strach się bać”.  


