
Djeca se boje i za svoje roditelje te je moguće 

da će tražiti više blizine, češće zvati mamu i 

tatu dok su na poslu ili pak razviti iznenadne 

strahove - poput noćnih, pa mogu dolaziti u 

roditeljski krevet, tražiti svjetlo, imati noćne 

more ili početi mokriti u krevet. Možda će i 

pretjerano burno reagirati oko nečega što se 

roditelju čini trivijalnim. No važno je biti 

strpljiv prema njima i držati se uobičajene 

rutine koliko je god moguće.  

Što i kako reći 

djeci o 

koronavirusu? 

Informacije koje djeca upiju iz okoline mogu 

biti iz različitih izvora i razumjela ih ili ne, 

djeca sasvim sigurno prepoznaju emocije u 

svojoj okolini. Zbog toga sami potaknimo 

dijete na razgovor. Izbjegavanje teme djetetu 

može poslati implicitnu poruku da je problem 

previše zastrašujući te da od njega nešto 

skrivamo, a brige djeteta tada mogu biti još 

intenzivnije. Izbjegavanje razgovora 'kako ih 

ne bismo opterećivali' može biti puno štetnije 

od toga da ne ignoriramo situaciju, makar 

nam ona bila nelagodna. Djeca mogu imati 

iskrivljenu sliku, krivo razumjeti ono što 

čuju, što svakako utječe na to kako se 

osjećaju. Poticanje razgovora s djetetom 

roditelju je prilika da ispravi moguće krive 

informacije koje dijete ima, ali i da mu 

pokaže kako ono može računati na njega i 

pitati ga sve o onome što ga brine.  

 Bilo bi dobro da roditelji potiču dijete da 

otvoreno govori o svojim mislima i 

strahovima. Ako je uznemireno, 

usmjerite ga na to da prepozna kako se 

osjeća. Sjednite, ostavite sve što radite i 

popričajte o tome što se događa. „Tu 

sam, štitit ću te i volim te“ – poruke su 

koje svako dijete treba. Djeca vide 

roditelje kao svoje zaštitnike i moraju 

znati da se to neće promijeniti, čak ni za 

vrijeme globalne zdravstvene krize.  
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 Djeca mlađa od šest godina ne trebaju 

puno detalja, poput imena virusa ili 

informacije o globalnoj prijetnji bolesti, 

jer su premala da bi to i razumjela. 

  Neka objašnjenja roditelja budu što 

kraća i jasnija.  

 Pazite na razgovore koje vodite sa 

svojim partnerom ili starijom djecom 

pred svojim mališanima.. 

 S njima možete razgovarati o tome što 

možemo učiniti kako bismo ostali 

zdravi, poput pranja ruku.  
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 Roditelji bi trebali razgovarati s djecom 

o koronavirusu vodeći računa o njihovoj 

dobi i stupnju razvoja te 

upotrebljavajući samo riječi koje ona već 

razumiju.  

 Započnite razgovor s onim što djeca 

već znaju o drugim bolestima i 

nadogradite razgovor prema tome. 

Budite iskreni - ako dijete postavi 

pitanje, a ne znate odgovor, korisno je 

to i priznati („To je super pitanje i 

potrudit ću se doći do više 

informacija.“).  

 Cilj je razgovora djetetu pružiti 

podršku, informacije i pokazati da 

smo tu za njih. Kada djeca znaju da 

smo voljni razgovarati, veća je šansa 

da će nam se i obratiti kada im 

treba podrška.  
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 Treba razgovarati prvenstveno o higijeni i 

zdravim navikama.. 

 Oni ovo vjerojatno čuju svake godine kada 

je sezona gripe i ne bi ih trebalo posebno 

uznemiriti.  

 Vaše dijete možda već viđa pojedince koji 

nose maske za lice na svakodnevnim 

mjestima te vas pita o tome, a možete reći: 

'Smatra se da je to najbolji način da ostanu 

zdravi. Zbog toga mi pazimo i često 

peremo ruke''.  

 Vrijeme između večere i odlaska na 

spavanje jest trenutak koji mnogi roditelji 

vole iskoristiti za razgovor sa svojom 

djecom o svemu što su taj dan doživjela. 

Budite usmjereni na trenutno stanje, ovdje 

i sada, čak i ako sami razmišljate o 'što 

ako'.  

KAKO RAZGOVARATI S 

DJECOM MLAĐE 

PREDŠKOLSKE DOBI?  

KAKO RAZGOVARATI S  

PREDŠKOLCEM? 
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