
Jak mądrze pomagać w sytuacji kryzysu 

Słownik języka polskiego podaje, że kryzys to sytuacja niekorzystna dla kogoś lub 

czegoś, a sytuacja kryzysowa to gwałtowna, niekorzystna zmiana. W materiałach NATO 

znajdujemy określenie sytuacji kryzysowej jako zestawu gwałtownych i nieuniknionych 

zdarzeń powodujący wzrastający wpływ sił destabilizujących, które wywołują napięcia i 

niepewność. 

W sytuacji kryzysowej dzieci doświadczają równie silnych emocji jak dorośli. Niestety, 

ich umiejętności radzenia sobie są znacznie mniejsze i dlatego są bardziej podatne na urazy 

psychiczne. Znacznie częściej doznają poczucia osamotnienia, ponieważ dorośli nie 

rozmawiają z nimi lub rozmawiają niewłaściwie. Ważne jest prawidłowe informowanie dzieci 

co się dzieje, co dorośli już zrobili i co planują dalej robić. 

Aktualnie wielka zmiana w funkcjonowaniu dotyczy każdego z nas. Każdy z nas na 

pewno odczuwa skutki tych zmian i potrzebuje wsparcia. 

W sytuacji kryzysowej najczęściej pomocy udzielają współuczestnicy zdarzeń, a 

działania te powinno wyróżniać zrozumienie, współodczuwanie, uważne słuchanie i 

wspieranie w uśmierzaniu niepokoju. 

Jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem, siostrą lub bratem możesz pomóc bliskiej osobie: 

1) bądź w kontakcie z bliską osobą , okazuj gotowość do wysłuchania, rozmowy, bycia 

razem. Jeśli kontakt osobisty jest niemożliwy wykorzystuj inne dostępne sposoby: 

telefon, internet; 

2) staraj się zachować dotychczasowe zwyczaje. Np. jeśli spotykaliście się na herbatę w 

stałej porze," wypijcie ja przez Skype'a"; 

3) dbaj o aktywność fizyczną, gdyż utrzymuje nas w dobrej formie, usprawnia pracę 

mózgu(komunikację międzypółkulową), umożliwia wykorzystanie tych metabolitów, 

które są uwalniane do krwiobiegu w sytuacji kryzysowej; 

4)  nie zaprzeczaj, nie bagatelizuj obaw i niepokoju, lecz wysłuchaj, wykaż zrozumienie  

i subtelnie podtrzymuj dając nadzieję, że to wszystko się skończy; 

5)  skieruj uwagę, procesy poznawcze (spostrzeganie , pamięć) na konkretne zadania lub 

jakieś mechaniczne czynności; 

6)  ustal nowe zasady funkcjonowania w zaistniałej sytuacji, która wymaga 

przystosowania się do nowych okoliczności, twórz plany dnia, tygodnia... 

Zastosowanie takich rytuałów daje poczucie bezpieczeństwa, buduje zaufanie do 

siebie, pogłębia kontakty; 

7)  nie rozmawiaj ciągle o zagrożeniu, lecz o codziennych sprawach, gdyż pomaga to 

rozładowywać napięcie; 

8)  wyznacz czas na oglądanie, wysłuchanie informacji; 

9)  jeśli zaistnieje konieczność poszukaj instytucjonalnych form pomocy; 

10) wykorzystaj literaturę, poradniki; 

11) spróbuj zorganizować wsparcie duchowe (kościoły, związki wyznaniowe). 



 

Wiedza i doświadczenie pozwala wzmacniać naturalne dążenie człowieka do unikania 

sytuacji trudnych, a w przypadku zagrożenia zwiększa możliwości przystosowania się do 

nowych warunków. Daje także szansę na odkrycie własnych nieodkrytych lub 

niewykorzystanych zasobów. Dlatego tak ważna jest edukacja z zakresu sytuacji 

kryzysowych i zasad bezpiecznego zachowania. 

 

Jak mądrze rozmawiać z dziećmi w wieku 3-6 lat na temat pandemii / 

kwarantanny? 

1) Wytłumacz, jaka jest sytuacja – nie kłam, nie omijaj tego tematu – inaczej dziecko nie 

będzie wiedziało, jak się zachować. Zawsze mów prawdę, ale dostosowuj informacje do 

wieku dziecka. Jeżeli będziemy odpowiadać w sposób spójny, spokojny, przemyślany, 

dla dziecka będzie to jasny sygnał, że wiemy co się dzieje i panujemy nad sytuacją. To, 

co najbardziej dzieci stresuje, to jest brak informacji i zdenerwowanie dorosłego. 

2) Zwróć uwagę na emocje – Nazywaj i akceptuj emocje dziecka. Wszystkie. Dzieci mają 

prawo się bać, mają prawo się złościć, mają prawo się smucić. Podkreśl, że strach jest 

naturalny oraz powiedz, jak można go odczuwać.  

3) Stwórz przestrzeń do rozmowy o emocjach i przeżyciach - Jeżeli dzieci o nich opowiedzą 

o swoich uczuciach, emocjach, to dadzą im ujście, a my mamy możliwość okazania im 

wsparcia, zrozumienia i pomocy. Gorzej, jeśli nie opowiedzą. To, co niewypowiedziane, 

chowa się „do środka”, a w konsekwencji męczy, dusi, przytłacza. Dlatego też tak ważne 

jest stworzenie przestrzeni do mówienia o uczuciach.  

4) Opowiadaj na pytania i pozwól pytać - niezwykle istotna jest nasza gotowość-gdy 

odpowiadamy, prosimy o zadawanie pytań, pokazujemy: „jestem gotowa/y” i 

wprowadzamy atmosferę bezpieczeństwa. Gdy unikamy, zmieniamy temat, robimy 

wszystko, by dziecko nie zapytało „czy umrzemy?”, wprowadźmy atmosferę napięcia i 

niepewności, wysyłamy komunikat „nie radzę sobie”. Dzieci potrzebują spokoju, 

bezpieczeństwa i przekonania, że rodzic rozumie, co się dzieje i panuje nad sytuacją. 

5) Wskaz co można zrobić – dokładne mycie rak, niewychodzenie z domu, relaksacja, 

rozmowa z rodzicem. 

6) Pozwól dziecku radzić sobie w dziecięcy sposób - dziecięce, zdrowe sposoby na radzenie 

sobie z obecną sytuacją, tj. piosenki i wierszyki o koronawirusie, zabawa w uciekanie 

przed koronawirusem. Pomimo, że czasami sposoby te będą dla nas niezrozumiałe, to 

pozwólmy dzieciom radzić sobie w taki sposób w jaki potrafią. 

7) Szukaj, podkreślaj pozytywy codzienności - ważne jest wspólne przeżywanie radości z 

bycia razem. Ten trudny czas może być też cenny dla naszych relacji. Warto dostrzegać 

pozytywy obecnej sytuacji. 



8) Powiedz o swoim wsparciu – podkreśl, że może liczyć na rozmowę z Tobą oraz że 

zostanie wysłuchane zawsze kiedy będzie tego potrzebować.  

9) Chwal jego zachowania związane z ostrożnością –wzmacniaj wszelkie zachowania 

prewencyjne, ale bądź czujny, aby dziecko nie wpadło w spiralę stresu – w taki wypadku 

ponownie podejmij rozmowę o tej sytuacji.  

Rodzicu, pamiętaj, że dziecko obserwuje Twoje reakcje i stara się je naśladować. 

 

Jak produktywnie zagospodarować czas pobytu dziecka w domu? 

Troszcząc się  o bezpieczeństwo własne i najbliższych większość ludzi podejmuje 

odpowiedzialną decyzję, by w czasie pandemii koronawirusa, zostać w domu. Czas izolacji 

jest szczególnie trudny dla rodziców, którzy stoją przed wyzwaniem zorganizowania opieki 

dla maluchów oraz dla dzieci, które potrzebują ruchu i kontaktu z rówieśnikami. O ile dorośli 

nie powinni mieć problemu w kwestii zorganizowania sobie czasu - jedni pracują zdalnie, 

drudzy nadrabiają zaległości filmowe, książkowe lub domowe  -  o tyle z organizacją czasu 

dzieci w wieku przedszkolnym, może wcale nie być tak prosto. Podpowiadamy co można 

robić z podopiecznymi, kiedy zalecane jest pozostanie w domu aby konstruktywnie i z 

pożytkiem dla rozwoju naszego dziecka, wykorzystać ten czas. 

1) ZABAWY RUCHOWE 

Wiele dzieci w wieku przedszkolnym roznosi energia i potrzebują ruchu, aby ją 

rozładować.  Znane od lat zabawy w chowanego czy w berka pozwalają spożytkować część 

energii  i nie zawsze dysponujemy potrzebną ilością miejsca na taka zabawę. Ale możemy 

zorganizować dziecku lub dzieciom np: 

 rzucanie do celu (piłeczek, maskotek lub innych przedmiotów bezpiecznych); 

 konkurs taneczny; 

 budowanie labiryntu z długiego sznurka, następnie pokonywania go bez  dotykania 

linii;  

 własnoręczne przygotowanie gry planszowej, na której po stanięciu pionkiem w 

określonym polu, trzeba będzie wykonać konkretne ćwiczenie na przykład pięć 

przysiadów czy trzy pajacyki; 

 gra w klasy, potrzebna jest tylko taśma izolacyjna ( łatwo się nakleja i usuwa z 

gładkiej powierzchni); 

 kolejną niezwykle pożyteczną aktywnością dla dziecka i rodzica jest angażowanie do 

prac, zajęć, obowiązków domowych, już dziecko 3-4 letnie może pomagać w 

przygotowaniu stołu do posiłku czy wycieraniu kurzu; uczmy samodzielności , bo to 

najlepsza droga do rozwoju dziecka. 

2) ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

Każdy człowiek jest inny  i również dzieci różnią się w swoich upodobaniach, ale 

wszystkie szybko się nudzą. Dzieci przebywając w przedszkolu maja czas zagospodarowany 



zadaniami z różnych dziedzin i często są do tego przyzwyczajone. Dlatego rodzice pozostając 

z dziećmi przez wiele dni w domu muszą często wykazać się kreatywnością ale przede 

wszystkim chęcią. „Studnią” z pomysłami staje się obecnie Internet, jednak zachęcamy 

państwa do rozejrzenia się po domu i wykorzystania tego co już posiadacie, słoiki, pudełka 

butelki z tworzyw, gazety, rolki po papierze, czy ręczniku kuchennym, co często ląduje w 

koszu a może być wykorzystane do zrobienia jakiegoś „dzieła” waszej pociechy. W związku 

z tym, że zbliżają się święta wielkanocne może łatwiej będzie zachęcić dzieci do wspólnych 

prac plastycznych wokół tego tematu.  Można spróbować wykonać np.: 

 zwierzątka, z pomalowanych farbami, rolek po papierze; 

 koszyczki na pisanki z wytłaczanek po jajkach lub przeplatanego papieru 

kolorowego, czy krepiny; 

 wyklejane, malowane, wydzierane i kolorowane pisanki z wydmuszek, jajek 

styropianowych lub na kartce; 

 portrety lub obrazy inspirowane dziełami słynnych malarzy (wprowadzamy dziecko 

w świat sztuki); 

 prace malowane farbami, pędzlem lub rękami, można zastosować techniki łączone z 

elementami klejonymi lub malowanie świecą i farbami (batik); 

 przestrzenne figury, przedmioty lepione z tradycyjnej plasteliny lub ciastoliny, 

można wykonać podobne masy sposobami domowymi (masa solna czy ciecz  

nienewtonowska). 

3) ZABAWY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ UMYSŁOWY  

Aktywności dziecka powinny być urozmaicone. Aby zadbać o rozwój umysłowy oraz 

poprawiać koncentrację, uwagę i pamięć dziecka można zaproponować kolejne zabawy: 

 dobrym pomysłem będą zajęcia umysłowe takie jak gry pamięciowe - memory, 

klasyczne kółko i krzyżyk bądź państwa i miasta – dla dzieci starszych; 

 wszelkie gry planszowe, stosownie do wieku dziecka; 

 wyszukiwanki, puzzle, układanki – wzmacniają percepcje wzrokową; 

 zabawy słowno – literowe, dźwiękowe, muzyczne – ćwiczą percepcję słuchową; 

 zabawy i zadania z liczeniem np. policz ile jest, gdzie jest mniej-więcej, co jest 

dłuższe – krótsze, ile będzie jeśli dodamy-odejmiemy, itd, można używać produktów 

spożywczych lub przedmiotów codziennego użytku, dzieci często chętniej się 

pobawią przy dorosłych „zwykłymi rzeczami” pozostawiając w kącie kolorowe 

zabawki; 

 zabawa w sałatkę słowną (dokładanie kolejnych składników do sałatki z 

jednoczesnym powtarzaniem od pierwszego składnika przez wszystkich 

uczestników)- świetny trening pamięciowy, także dla dorosłych; 

 interesujący dla dzieci może być też tak zwany worek skarbów, czyli odgadywanie 

nazw przedmiotów schowanych w worku; 

 kalambury to ciekawa zabawa dla całej rodziny, twórcza i aktywizująca wszystkich; 



 warto również więcej czasu, niż mamy na co dzień gdy pracujemy, poświęcić 

czytaniu bajek czy rozmowie o tym co przeczytaliśmy; 

 bardzo ciekawym doświadczeniem byłoby przygotowanie krótkiego przedstawienia, 

aktorami możemy być sami z dziećmi lub kukiełki, które można wykonać 

samodzielnie, wystarczy sięgnąć do literatury dziecięcej po wiersz lub opowiadanie, 

można też nagrać takie wydarzenie i wysłać np. dziadkom, będzie przy tym wiele 

radości i satysfakcji. 

Okres kwarantanny warto wykorzystać na wspólne zajęcia pogłębiające więzi rodzinne 

oraz stymulujące rozwój dziecka.  Warte uwagi i bardzo lubiane przez dzieci są gry 

kooperacyjne, czyli takie, w których gracze współpracują, wspierają się i słuchają, aby 

osiągnąć wspólny cel. Zabawy sensoryczne na przykład wspólne masażyki, turlanie, 

zawijanie w kocyk, zabawy piaskiem kinetycznym czy malowanie palcami są zarówno 

wyciszające dla dzieci jak i wspierające ich rozwój. Zwykłe zajęcia domowe typu ugniatanie 

ciasta czy mycie naczyń gąbką, nie tylko pozwalają wspólnie spędzić czas, ale również 

dostarczają bodźców zmysłowych. Rozmowy, śpiewanie piosenek, czytanie książek czy 

oglądanie pamiątkowych zdjęć to czynności zbliżające członków rodziny.  

Drodzy rodzice pamiętajmy, że każda zabawa czy aktywność wykonywana wspólnie 

dzieckiem będzie zawsze dużo wartościowsza dla rozwoju naszej pociechy niż najlepsza 

bajka, gra czy filmik w Internecie. Media proponują olbrzymią ilość programów, filmów 

bajek, ale to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni co i ile oglądają dzieci! 

Kilka linków z podpowiedziami, z których można skorzystać organizując czas dzieciom: 

 kreatywnie w domu: 

http://www.kreatywniewdomu.pl/ 

 przecinek i kropka  

https://www.empik.com/przecinek-i-kropka/artykuly/w-domu-jest-fajnie-i-kropka 

 ciecz nienewtonowska  

https://kreatywnadzungla.pl/2020/03/ciecz-nienewtonowska-eksperyment-dla-

dzieci.html?fbclid=IwAR14o362TY5tbjN-Px73Ovi88WD4Q5yrDt5Z4ueMi9JlmG0ssUdNTHLopBc 

 kolorowanki 

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/wielkanock/?fbclid=IwAR2WnUy-nkeNjgI-

_6HcVXsPV8gmS2-4KHSdO8WEW9xTCM25JYVHQOhUn8o 
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