
Jak rozmawiać 
z dziećmi o sytuacjach 
kryzysowych?

Aleksandra Skirgiełło



Jakie emocje towarzyszą nam w 
sytuacjach kryzysowych?

Definicja słowa „kryzys” (PWN): 

1. «sytuacja, w której jakiś konflikt staje 
się tak poważny, że grozi wybuchem 
wojny, zmianą rządu lub innym 
radykalnym rozwiązaniem»

2. «załamanie się procesu wzrostu 
gospodarczego i regres w rozwoju 
ekonomicznym państwa»

3. «stan zniechęcenia i utraty motywacji 
do życia i pracy»

4. «zachwianie jakiegoś systemu wartości 
lub pozycji czegoś»

5. «najcięższy, przełomowy moment w 
przebiegu choroby»



Efekt szklanki długo 
trzymanej…



WAŻNE, ŻEBY SPRAWNIE REAGOWAĆ 
NA LĘKI DZIECKA TAK, BY NIE „PCHAŁO” 
ZE SOBĄ ZBYT DŁUGO TEGO BAGAŻU 
(mniejszą szkodę wyrządzimy przez nie
do końca umiejętną rozmowę niż
pozostawiając dziecko samemu sobie)



KOJĄCA ROLA ROZMOWY –
przykład pewnej dziewczynki w 
żałobie, która nie umiała mówić…



Różne reakcje dziecka na sytuację stresującą

Złość, bunt Wycofanie

Zalęknienie
Pozorna 

obojętność



STRASZYĆ, 
POCIESZAĆ?...



NA STUDIACH PEDAGOGICZNYCH ZDOBYŁAM 
WIELE PRZYDATNYCH INFORMACJI.

Nikt nas jednak nie uczył, jak należy rozmawiać z dzieckiem o 
jego (zwłaszcza trudnych) emocjach czy o niepokojących, 

budzących lęk wydarzeniach…

Proszę się nie dziwić, jeśli czują się Państwo z tym 
niekomfortowo.



STRACH MA WIELKIE OCZY… 
WAŻNE, ŻEBY WYSŁUCHAĆ 
DZIECKO, NAZWAĆ WSPÓLNIE Z 
NIM PRZEDMIOT LĘKU DZIECKA I 
DAĆ MU WSPARCIE, POMÓC 
ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE

Strach współdzielony jest mniejszy, 
pozwala „wyjść z ciemności” niewiedzy, 
poczucia samotności, wyobcowania: 



POROZMAWIAJMY O NASZYCH LĘKACH

Jeśli nie wiesz, jak zacząć rozmowę z dzieckiem, 
ten krótki film może pomóc: 

https://www.youtube.com/watch?v=QAkXFZ6-
ciQ

Uwaga! Taka rozmowa powinna toczyć się w 
bezpiecznym, najlepiej kameralnym 

środowisku. Nie zawsze klasa będzie takim 
miejscem.

https://www.youtube.com/watch?v=QAkXFZ6-ciQ


BŁĘDNE POSTAWY 
DOROSŁYCH W ROZMOWIE O 

SYTUACJI STRESUJĄCEJ
(Zamiast otwartej, szczerej 

rozmowy…)



1. UNIKANIE TEMATU-
UDAWANIE, ŻE NIC SIĘ 

NIE DZIEJE
„Nabieranie wody w usta”



Nie mówmy dzieciom o 
śmierci… czyli chronienie
dziecka przed trudnymi

sytuacjami życiowymi, które
mogą się przydarzyć w każdej
chwili (PODEJŚCIE UNIKOWE)



Dziecko świetnie intuicyjnie wyczuwa to, co my 
możemy nazwać. Nawet jeśli tego nie nazywamy.



UNIKANIE 
A WYCOFANIE 
DZIECKA
(źródło: Laboratorium 
Psychoedukacji)



2. STRASZENIE

• Przynosi szybki efekt w postaci 
podporządkowania się

• Często powoduje maksymalny 
stres u dziecka i traumę, oraz 
wycofanie w relacji



Mamo, tato - czy 
ja zaraz umrę?



BABCIA 
STRASZYŁA 

POLICJANTEM…



Negatywne skutki straszenia – obniżone poczucie 
wartości, negatywny obraz „ja” (kilka przykładów)

1. 

Dorosły (na głos): Uważaj, spadniesz! 

Dziecko (w myślach): Jestem niezdara 

2.

Dorosły (na głos): Jeśli tak dalej pójdzie, nie zdasz do następnej klasy!

Dziecko (w myślach): Nie umiem się uczyć, jestem do niczego 

3.

Dorosły (na głos): Tylko nie zadawaj się z Markiem z podwórka, na pewno 
wkręci cię w coś niedobrego, np. narkotyki…

Dziecko (w myślach): Nie można mieć do mnie zaufania 



Papierosy 
szkodzą… czyli 

o efekcie 
straszenia



Stan poczucia 
długotrwałego 
zagrożenia 
b. szkodliwy 
dla dziecka



Więcej na ten temat na: 
https://www.swps.pl/strefa-
psyche/blog/16861-trauma-
wczesnodziecieca-i-lekowe-
style-
wiezi?fbclid=IwAR1N_I6VYH
NO2-
uS6TThPb_rgK9wZhk4P8F3c
XCOdLXKIcaylWnB6bkRCss



Strach paraliżuje rozsądek: Im bliżej
niebezpieczeństwa tym dalej – czyli
siła podświadomości



Lęk jako 
emocja, którą 
warto oswoić



3. ŚWIADOME BAGATELIZOWANIE 
PROBLEMU LUB OSZUKIWANIE 

DZIECKA



„TO NIC TAKIEGO, 
TO ZWYKŁA 

GRYPA…”



Skutki ukrywania i 
bagatelizowania problemu

• Zbytni „tani” optymizm naraża na tramę

• Jeśli kłamstwo wyjdzie na jaw: utrata zaufania 
dziecka do dorosłego

• Jeśli kłamstwo wyjdzie na jaw: lęk przed tym, że 
nie mam komu zaufać – nie dowiem się prawdy, 
także na przyszłość



4. UŻYWANIE 
ABSTRAKCYJNYCH POJĘĆ 

I TERMINÓW



Brak zrozumienia przez 
dziecko problemu, poczucie 
bezradności i wyobcowania, 
rosnący lęk

(My rozumiemy jak dorośli sytuację, która
dziecku może się jawić ze względu na nasz 
niejasny przekaz tak, jak na zdjęciu)



5. ZAGADYWANIE 
DZIECKA





6. WZAJEMNE 
NAKRĘCANIE SIĘ





ISTOTNY 
DYSTANS DO 
EMOCJI 
DZIECKA



7. ZBYT MAŁY DYSTANS 
DOROSŁEGO DO SYTUACJI 

(zamartwianie się)





8. NAKRĘCANIE WYOBRAŻEŃ 
(Kręcenie w głowie filmów, 

których reżyserem jest stres)



Częściej cierpimy z powodu wyobraźni 
niż rzeczywistości (Seneka)



KOJĄCA ROLA BAJEK TERAPEUTYCZNYCH



W KONTEKŚCIE KORONAWIRUSA JUŻ POJAWIŁY SIĘ BAJKI, KTÓRE 
MAJĄ ZA ZADANIE WSPIERAĆ DOROSŁYCH W ROZMOWIE Z 
DZIECKIEM NA TEN TEMAT





NIE STRASZMY DZIECI, 
TAKŻE BAJKAMI!
Wirusy „wzięły ogromny kocioł i wsypały do 
niego całe mnóstwo złych składników. 
Wymieszały wszystko, trochę podgrzały i 
czekały. Po jakimś czasie z kotła wyszedł 
najbrzydszy wirus, jakiego kiedykolwiek 
widziały - cały szary i oślizgły, z czerwonymi 
gąbeczkami, obsypany pomarańczowymi 
wypryskami. Wszystkie wirusy były z siebie 
bardzo zadowolone - przed tak brzydkim 
wirusem, każdy na pewno będzie czuł strach!”



JAK POWINNA BYĆ 
SKONSRUOWANA 
DOBRZE NAPISANA 
BAJKA 
TERAPEUTYCZNA?

(https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-
dziecko/koronawirus-a-dzieci-jak-moga-
pomoc-bajki-rozmowa-z-ekspertkami/0n5j6qt)

https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/koronawirus-a-dzieci-jak-moga-pomoc-bajki-rozmowa-z-ekspertkami/0n5j6qt


Dzieci potrzebują 
szczerej, otwartej 
rozmowy…

„Z drugiej strony pamiętajmy, że dzieci 
nie potrafią stworzyć dystansu do 
wyobrażeń. Jeśli więc powiemy przy 
nich, że miasta są wyludnione jak przy 
apokalipsie możemy w ten sposób 
zaszczepić w nich silny lęk.”



Jak więc wspierać dzieci 
słowem tak, by pomóc im 

przetrwać trudny czas?

1. Mów ze szczegółami i prosto o „tu i teraz” – o pozytywach i negatywach sytuacji (np. Obecnie sporo 
osób choruje na  chorobę podobną do grypy. Możesz  się nią zarazić także i ty. Na szczęście wirusy 
tej choroby niszczy mydło a dzieci najczęściej bardzo lekko na nią chorują, mają trochę kataru i 
kaszlu, czasem gorączkę. Żeby zabić wirusa, należy myć ręce tak i tak. Wirus wygląda tak i tak.)

2. Nazywaj tylko realne i bliskie zagrożenia – takie, przed którymi należy się chronić (Możesz się 
rozchorować na tę chorobę, a jeśli zarazisz dziadka lub babcię, to oni mogą bardziej kaszleć i kichać 
i dłużej chorować, a czasem potrzebować opieki w szpitalu. Starsze osoby nie są takie silne jak ty, 
więc jeśli chcemy, żeby żyły dłużej, trzeba się nimi dobrze opiekować i o nie dbać. Dlatego teraz 
pozostajemy w domu, żeby dzieci nie zarażały się od siebie i nie zarażały dziadków.)

3. Słuchaj uważnie wszystkich pytań dziecka i odpowiadaj na nie najbardziej precyzyjnie jako potrafisz, 
ale bez wybiegania w przyszłość. Wychwyć zwłaszcza te momenty, w których dziecko „coś” od 
„kogoś” usłyszało i bardzo się tego boi. Postaraj się załagodzić ten strach, ale bez okłamywania 
dziecka.



W BAJCE 
TERAPEUTYCZNEJ 
SKUPIAMY SIĘ NA 
EMOCJACH DZIECKA

Pomagamy mu je nazwać i oswoić 



PRZYKŁAD

https://bajki-
zasypianki.pl/choroba-w-rodzinie/

• Mówienie o dziecięcych 
emocjach, potrzebach, 
pragnieniach

• Dawanie nadziei w sytuacji, w 
której nie wszystko jest jeszcze 
przesądzone

• Plastyczna, poruszająca i 
trafiające do wyobraźni narracja

https://bajki-zasypianki.pl/choroba-w-rodzinie/


Układając dla niego bajkę, postaw się w 
sytuacji dziecka
Jakie problemy są dla dzieci 
szczególnie istotne w tym czasie?

• Stres i niepokój rodziców związany 
np. z zatrudnieniem

• Izolacja od rówieśników

• Większe skupienie na własnym 
zdrowiu

• Niepokój o zdrowie najbliższych



Dziękuję za 
uwagę 



50% zniżki na wszystko z 
hasłem KWARANTANNA



AMELKA I MOTYLE
www.bajki-zasypianki.pl



Amelka i motyle
Był piękny wiosenny dzień. Słońce przygrzewało i pięknie 

oświetlało budzące się do życia rośliny. Zieleń stawała się coraz 
bardziej soczysta, a ostatnie ślady zimy znikały już zupełnie. 

Pierwsze kwiaty zaczynały nieśmiało pokazywać się w ogrodzie. 
Amelka patrzyła na to siedząc na pniaku drewna służącym jako 

fotel. Powinno to wszystko ją cieszyć. Przecież już niedługo będzie 
mogła znowu pracować w ogródku, a ona tak to lubiła. Tym razem 
jednak było inaczej. Bo w ogródku najlepiej zawsze było z babcią 

Agnieszką, a ostatnio miała mało okazji na zabawę z nią.



Amelka i motyle

Jej Babcia chorowała. Często źle się czuła, jeździła 
do szpitala i była czasami tak słaba, że nawet nie 
mogła wstawać z łóżka. Dodatkowo pod wpływem 
lekarstw, które brała od niedawna straciła 
wszystkie włosy. Dziewczynka bardzo się o nią 
martwiła. Rodzice nie za bardzo chcieli mówić o 
tym co jej jest, ale na pewno było to coś bardzo 
poważnego. Zdarzało się, że słyszała ich 
przyciszoną rozmowę, która urywała się gdy 
podchodziła. Widziała nawet ostatnio Mamę jak 
płakała, a później nie chciała nic o tym powiedzieć 
Amelce. Gdy dziewczynka sobie to wszystko 
przypomniała to też zaczęła pociągać nosem. Co 
teraz będzie?



Amelka i motyle

Była tak zamyślona, że nawet nie zauważyła 
gdy pojawiła się przy niej cichutko malutka 
postać ze złocistymi skrzydełkami. Wielkości 
wróbelka, a ubrana w białą koronkowe 
sukienkę. Wyglądałaby zupełnie jak 
księżniczka gdyby jeszcze do tego miała 
koronę na swoich kruczoczarnych włosach. 
Przysiadła na jej ramieniu, ale tak delikatnie, 
że dziewczynka tego nawet nie poczuła.

Usłyszała nagle dźwięczny głos:
– Witaj! Jestem dobrą wróżką!



Amelka i motyle

Po tym jak pierwsza chwila zaskoczenia minęła 
Amelka uśmiechnęła się i przedstawiła tak 
grzecznie, że Mama byłaby z niej na pewno 
zadowolona. Wróżka powiedziała:
– Przyleciałam z daleka, bo wyczułam, że coś Cię 
martwi. Coś o czym chciałabyś porozmawiać.

Dziewczynka patrzyła na nią zdumiona i 
oczarowana. Rzeczywiście bardzo chciała 
porozmawiać z kimś o swoich troskach. Tylko, że 
to nie było takie proste… Na początku nie 
wiedziała jak zacząć. Gdy jednak już zaczęła to 
mówiła i mówiła, jakby nie mogła przestać. Dobra 
wróżka słuchała ze zrozumieniem i kiwała główką.



Amelka i motyle

Amelka opowiedziała o babci i o tym jak się jeszcze 
niedawno razem zajmowały ogrodem. O tym jak się 
teraz źle czuje i że nie wie co dalej będzie. I że ogród 
bez niej nie jest taki sam. Żaliła się, że rodzice nie 
chcą jej wszystkiego wyjaśnić. Na koniec gdy już 
wszystko z siebie wyrzuciła spytała ze łzami w oczach 
– czy babcia umrze?

Wróżka znieruchomiała na jej ramieniu i zamyśliła się.
– Tak na prawdę to nikt tego nie wie. Nawet ja! –
powiedziała po dłuższej chwili
– Opowiem Ci za to o czymś co ostatnio widziałam. 
Pomoże Ci zrozumieć czym może być choroba i 
śmierć.



Amelka i motyle

W tym ogrodzie bywam dość często. Mam tutaj 
całą znajomą rodzinę gąsienic, którą odwiedzam. 
Na pewno Tobie też zdarzało Ci się je tutaj 
spotykać. No więc ta rodzina bardzo martwiła się 
o jedną z nich. Mówili mi, że ostatnio w ogóle 
przestała jeść, chciałaby tylko cały czas leżeć w 
jednym miejscu i że nie wiedzą co z nią będzie.

Gdy byłam u nich ostatnio to z daleka widać było, 
że są bardzo smutne. Pokazały mi miejsce gdzie 
przyczepiony do gałązki był nieruchomy, zszarzały i 
wysuszony kokon.
– Ona umarła. Tylko tyle z niej zostało – mówiły i 
płakały.



Amelka i motyle

Ja jednak wiedziałam, że to nie była prawda. Bo tak to w 
życiu zawsze jest i będzie. Każda gąsienica, gdy przyjdzie 
na nią czas zatrzymuje się i zamiera całkowicie. Dla 
wszystkich pozostałych ona wydaje się umierać, ale tak 
na prawdę to ona właśnie wtedy się rodzi. W tym czasie 
w jej środku zachodzi wspaniała przemiana i tworzy się 
nowe życie. To jest moment, w którym powolna i 
żarłoczna larwa zmienia się w pięknego i wolnego 
motyla. I gdy jest on już w pełni utworzony wychodzi 
wreszcie na wolność i ulatuje. Pozostaje tylko 
przyczepiony gdzieś do liścia wysuszony, pusty kokon. A 
on dołącza wtedy do innych motyli, które urodziły się 
wcześniej – jego rodziców i dziadków. Oni tam na niego 
czekali i cieszą się, że wreszcie mogą się spotkać. 
Wszystkie gąsienice to czeka i nie jest to dla nich koniec, 
ale raczej… wyzwolenie.



Amelka i motyle

Gdy tłumaczyłam to smutnym gąsienicom to nie od razu 
się z tym pogodziły. Bo nawet jeżeli wiemy, że śmierć 
gąsienicy i narodziny motyla to część naszego życia, to 
smutno nam, że naszych najbliższych przez jakiś czas 
przy nas nie będzie. Pocieszyły się dopiero gdy 
zrozumiały, że wszystkie je to czeka i że wszystkie się w 
końcu razem spotkają. I to tutaj – w tym pięknym 
ogrodzie.

Wróżka mówiła dalej:
– Babcia bardzo chciałaby wyzdrowieć i być dalej z 
Wami. Ale taka ciężka choroba może też być znakiem, że 
jej czas już nadszedł. Babcia może umrzeć. Ale pomyśl –
ona też miała swoją mamę i babcię, które umarły już 
dawno. Na pewno za nimi tęskni i chciałaby się z nimi 
spotkać. Tak jak motyle one są w już wolne i na nią 
czekają. W świecie gdzie się wszyscy razem spotkamy.



Amelka i motyle

W zamyśleniu wzrok Amelki padł na kolorowego motyla. Siedział 
blisko niej na jednej z roślin i rozkładał do słońca swoje piękne 
skrzydła. Wyglądał wspaniale – dumny i beztroski. Podlatujący do 
kwiatów i zaglądający do ich kielichów. Tańczący w powietrzu z 
innymi motylami. Wreszcie szczęśliwy i wolny! Dziewczynka 
siedziała nieruchomo przyglądając się temu tańcowi. W pewnym 
momencie aż wstrzymała oddech zaskoczona. Najpiękniejszy z 
motyli zatrzymał się i usiadł jej na ramieniu. Widziała jak składał i 
rozkładał z gracją swe mieniące się kolorami tęczy skrzydła.
– To wspaniale, że na świecie są motyle – pomyślała Amelka z 
westchnieniem ulgi.

Poruszyła się najpierw bardzo delikatnie, ale on siedział dalej 
spokojnie i nie odlatywał. Powoli i ostrożnie wstała i ruszyła w 
stronę domu.
– Pójdę do babci i pokażę go – pomyślała – Ucieszy się gdy go 
zobaczy.

Aż uśmiechnęła się szeroko na tą myśl. Powie też babci, że choroba 
się niedługo na pewno skończy. Cokolwiek się stanie to w końcu się 
spotkają razem w tym ogrodzie. One obie, wśród innych motyli.



DODATEK: ROZMAWIAMY Z DZIEĆMI 
O EMOCJACH

• https://www.psychologgia-plus.pl/blog/naucz-dzieci-rozmawiac-o-
emocjach/


