
Rozmowy z dziećmi na trudne tematy – „Co to znaczy, że ktoś umarł”? 

 

 Kto z nas w ostatnim czasie nie skupia swej uwagi na temacie rozprzestrzeniającego się 

wirusa COVID-19? Kto nie śledzi na bieżąco informacji na ten temat podawanych w mediach, 

internecie, przekazywanych przez znajomych czy bliskich? Myślę, że większość z nas stara się być 

doinformowanym, stosuje się do zaleceń mających chronić zdrowie i życie nasze i naszych 

najbliższych. Temat choroby, cierpienia i śmierci często pojawia się w rozmowach domowników 

czy wiadomościach medialnych. Jak na te informacje reagują dzieci? Jak rozmawiać z dzieckiem 

o śmierci? 

 Cykl życia nieuchronnie związany jest z przemijaniem. Choć temat śmierci jest trudny, 

szczególnie w rozmowach z dziećmi, nie należy go unikać. Rodzice powinni upewnić się, że 

komunikują się ze swoimi dziećmi na temat śmierci w sposób, który jest dla dziecka zrozumiały 

i językiem dostosowanym do jego możliwości poznawczych. Należy wytłumaczyć dziecku, że nie 

każda choroba kończy się śmiercią. Uspokoimy je i unikniemy jego przerażenia, kiedy spotka się 

z osobą, która jest chora. Ponadto pamiętajmy, że niezwykle istotne dla dzieci i młodzieży jest 

poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że mogą zadawać pytania. 

 Oto kilka wskazówek, które mogą być pomocne w rozmowach z dziećmi na temat śmierci: 

 

1. Pamiętaj, że dziecko doskonale wyczuwa nasze emocje. 
 

Nie okłamuj, że nic złego się nie wydarzyło jeśli ktoś z bliskich zmarł, lub jest poważnie chory 

i może umrzeć. Dziecko widzi i czuje, że dorośli z jego otoczenia płaczą, są zrozpaczeni i cierpią. 

Może zareagować lękiem, wyobrazić sobie coś przerażającego, bo pojmowanie świata jest zależne 

od wieku dziecka. 

  

Małe dziecko do 2 roku życia nie rozumie pojęcia śmierci. Dziecko 5-6 letnie myśli, że śmierć jest 

czymś odwracalnym i ktoś kto zmarł w każdej chwili może znów pojawić się w jego rzeczywistości. 

Dopiero dzieci 6-7 letnie rozumieją pojęcie śmierci podobnie jak dorośli, jednak wiele zależy od 

dojrzałości dziecka. Dzieciom poniżej 7 roku życia warto wyjaśnić na czym polega, że ktoś nie żyje, 

np. ten ktoś nie oddycha, nie potrzebuje jedzenia. Nie wolno porównywać śmierci do snu, wyjazdu 

czy podróży. Maluch mógłby się potem bać, że śpiący rodzic nie żyje, nie wróci z pracy, będzie 

przerażony w obliczu rozłąki z rodzicami. Należy unikać również wytłumaczenia, że ktoś umarł, bo 

zachorował - dzieci mogą się obawiać, że każda choroba czy infekcja może  skończyć się śmiercią. 

Trzeba wyjaśnić, że tylko bardzo poważne choroby mogą się tak zakończyć.  

 

2. Może lepiej nie mówić dziecku prawdy, a kiedyś jak będzie starsze zrozumie czym jest 

śmierć? 

 

Dziecko nie rozumie nieuchronności śmierci ani jej ostateczności. Codziennie słyszymy, że część 

zarażonych koronawirusem umiera, rozmawiamy o tym. Dzieci są świetnymi obserwatorami, widzą 

i słyszą więcej niż nam się często wydaje, dlatego znacznie lepsza jest szczerość. 

 

Dzieci, gdy zetkną się ze śmiercią, nie są przerażone, tylko naturalnie zaciekawione. Jeśli mówimy, 

że ktoś umarł, wyjaśniamy dziecku, że już go nie ma i nie będzie. Na pytanie: „Czy babcia wróci”, 

konkretnie i spokojnie odpowiadamy: „Nie”. Nie ma bowiem dziecka, które chce być oszukiwane. 

Dzieci zawsze oszukujemy dla naszego dobra. 

Od nas dzieci uczą się, jak patrzeć na śmierć i jak ją traktować. To my straszymy je śmiercią 

(jesteśmy smutni, rozpaczamy, izolujemy się od innych). Przekazujemy im swoje lęki i brak zgody 

na kres życia. Dlatego zanim zaczniemy z dzieckiem taką rozmowę, warto zastanowić się, co 

chcemy dziecku przekazać: strach czy tylko informację. 

 

 

https://zwierciadlo.pl/psychologia/co-zrobic-gdy-ogarnia-nas-strach
https://zwierciadlo.pl/psychologia/co-zrobic-gdy-ogarnia-nas-strach


3. Miej kontrolę nad informacjami, które docierają do Twojego dziecka. 
 

Bądź odpowiedzialnym rodzicem. Jeśli Twoje dziecko ma swobodny dostęp do internetu, portali 

społecznościowych, bądź świadom, że może natknąć się na treści podane w sposób dla niego 

nieodpowiedni. 

 

W internecie krąży wiele informacji, które w sposób drastyczny nakreślają sytuację związaną 

z rozwojem pandemii koronawirusa. Temat śmierci jest często poruszany. Chroń dziecko przed 

formami przekazu, które mogą je przerazić. 

 

4. Uświadamiaj, nie buduj atmosfery lęku. 

 

To jak przedstawisz obecną sytuację dziecku i to jak ono to zrozumie zależy od Ciebie. 

 

Wirus COVID-19 powoduje znaczną śmiertelność, należy stosować się do zasad służących 

naszemu bezpieczeństwu. Warto zapoznać z tymi zasadami dziecko, wytłumaczyć dlaczego to takie 

ważne. Nie strasz dziecka, że jak nie umyje rąk to umrze....raczej naucz je jak prawidłowo wykonać 

tę czynność. Powiedz dlaczego w tym szczególnym okresie nie można wychodzić na plac zabaw, 

basen, czy do kina. Oszczędź dziecku drastycznych szczegółów mogących je przestraszyć, ale 

wytłumacz co się dzieje wokół językiem dostosowanym do jego możliwości, np.: „Myjemy ręce 

i siedzimy w domu dlatego, że pojawiła się bardzo zaraźliwa choroba, na którą na razie nie ma 

lekarstwa, więc musimy unikać zakażenia”. 

 

 

Opracowanie: Małgorzata Kosmala – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Końskich. 

 

Na podstawie: 

1. Informacji zawartych na portalu internetowym pl.aleteia.org., artykuł Joanny Operacz 

„Mamo, czy ja umrę?” Czyli jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie. 

2. Publikacji PP-P w Kolbuszowej „Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci”. 

3. Publikacji „Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci” zmieszczonej na stronie NATULI – 

dzieci są ważne - magazyn online dla rodziców, wydawnictwo i księgarnia. 

4. Artykułu Ewy Nowak „Rozmowa z dzieckiem o śmierci” ZWIERCIADŁO.PL 

 

  


