
Jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci podczas pandemii? 

 
 

Pandemia wywołana przez koronawirusa zmieniła dotychczasowe życie. Z dnia na dzień 

byliśmy zmuszeni przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Niepewność związana z 

zaistniałą sytuacją może powodować odczuwanie stresu oraz wpływać na zwiększone 

poczucie lęku. 

Szczególną uwagę w tym niełatwym czasie powinniśmy zwrócić na dzieci. One również 

doświadczają podobnych emocji jak dorośli. Zmieniony cykl dnia, izolacja domowa, brak 

możliwości spotkań – to wszystko ma duży wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Warto 

zastanowić się i zadać sobie pytanie: 

Co mogę zrobić dla mojego dziecka, aby załagodzić przeżywanie trudnych doświadczeń 

wywołanych przez pandemię? 

Oto kilka wskazówek, jak wspierać zdrowie psychiczne dzieci: 

• Rozmawiajcie o uczuciach – dostrzeganie emocji oraz uczuć dziecka buduje w relacji 

z rodzicem poczucie bezpieczeństwa oraz umacnia więź. To bardzo istotny element, 

ponieważ może łagodzić niepewność, która towarzyszy od początku pandemii. 

Zauważanie emocji kieruje do dziecka komunikat – widzę cię, słyszę cię, jesteś dla 

mnie ważny/jesteś dla mnie ważna. 

• Stwórzcie nowy higieniczny rytm dnia – wspólnie ustalcie grafik na poszczególny 

tydzień. Godziny snu i pobudki, przygotowanie posiłków, zabawy oraz aktywność 

fizyczna. Uwzględnienie tych podstawowych punktów ułatwi organizację oraz da 

poczucie kontroli. 

• Przekazujcie informacje, które są odpowiednio dostosowane do wieku – dzieci 

zadają pytania i oczekują odpowiedzi. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ też 

chcą wiedzieć. Dzieci stawiają rodziców w roli eksperta. Dlatego pamiętajcie, że one 

również mają prawo do informacji. Oczywiście, wiadomości powinny być 

dostosowane do wieku dziecka – tak by były w przystępny sposób przedstawione i 

zrozumiałe. Nie bójcie się również przyznać, że czegoś nie wiecie. Nie jesteście w 

http://wspolczesnarodzina.pl/?s=zdrowie+psychiczne


stanie przewidzieć pewnych rzeczy. Jednakże starajcie się być szczerzy i pamiętajcie o 

tym, że warto rozmawiać. 

• Wspierajcie kontakt online – jeśli jest to możliwe, dajcie bezpieczną przestrzeń 

dzieciom na kontakty z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi za pośrednictwem portali 

społecznościowych lub programów umożliwiającym komunikację. Dbanie o ciągłość 

relacji oraz poczucie przynależności pomagają w przeżywaniu trudnych chwil. 

• Stwórzcie bezpieczne miejsce – w sytuacji przeżywania przez dziecko trudnych 

emocji: lęku, złości, frustracji, smutku dobrze byłoby wspólnie wypracować metodę 

radzenia sobie z nimi. Wszystkie uczucia są ważne, dlatego bardzo istotne jest, aby 

pozwolić sobie na te emocje. Warto stworzyć bezpieczną przestrzeń, która będzie dla 

dziecka miejscem wyciszenia i spokoju. 

• Zadbajcie również o własne zdrowie psychiczne – dzieci widzą i czują emocje 

rodziców. Dlatego bardzo istotne jest, abyście pamiętali również o sobie. Dbajcie o 

własne relacje, rozwijajcie swoje pasje i zainteresowania. 

Pamiętajcie, że to Wy tworzycie podstawę własnego zdrowia psychicznego oraz zdrowia 

psychicznego swoich dzieci. 

Zobacz też:  
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