
Marta Siębida 

Psycholog 

 

RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI W CZASIE EPIDEMII I 

IZOLACJI SPOŁECZNEJ 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

Sytuacja, w której znajdujemy się obecnie jest sytuacją nową dla nas wszystkich. Ze względu 

na jej powagę- naturalnym jest, iż w zwiększonym natężeniu mogą pojawiać się negatywne 

emocje, tj. strach, lęk, bezradność. 

Należy pamiętać o tym, iż mamy realny wpływ na sposób przeżywania aktualnej sytuacji i 

możemy zmniejszać poziom negatywnych emocji korzystając z konstruktywnych sposobów i 

strategii radzenia sobie. 

Aby poprawić jakość życia całego systemu rodzinnego i wspierać funkcjonowanie 

emocjonalne dzieci w czasie epidemii należy zastosować kilka prostych zasad: 

1. Ustalenie i należyta dbałość o porządek codziennej rutyny 

Sytuacja, w której znajdujemy się obecnie cechuje się przede wszystkim 

nieprzewidywalnością. Nieprzewidywalność ta skutkuje wzrastaniem poziomu lęku, 

dezorientacji i chaosu w życiu codziennym. Aby temu przeciwdziałać należy ustalić, 

wspólnie z dzieckiem, ramowy plan dnia. W takim planie umieszczamy orientacyjny 

czas pobudki, posiłków, czasu na zabawę, realizację zadań edukacyjnych, odpoczynek. 

2. Obserwacja otaczającej rzeczywistości i wyjaśnianie zachodzących w niej zmian 

Niezwykle istotnym jest wyjaśnianie dziecku tego, co obecnie dzieje się na świecie i 

jak należy w sposób właściwy zachowywać się w nowej rzeczywistości. Dostosowując 

komunikaty do poziomu rozwoju dziecka należy rozwiewać jego wątpliwości i 

edukować, co przyczyni się do redukcji poziomu lęku i przyswojenia właściwych 

sposobów postępowania. 

 

 



3. Obecność emocjonalna rodzica 

W czasie epidemii wszyscy członkowie rodziny z oczywistych względów spędzają ze 

sobą więcej czasu. Należy jednak mieć na uwadze, aby ze strony rodziców nie była to 

tylko obecność fizyczna. Aktywna obecność emocjonalna oznacza zainteresowanie 

rodzica samopoczuciem dziecka, okazywanie mu troski i wsparcia oraz towarzyszenie 

w przeżywaniu zachodzących zmian. 

4. Akceptacja pojawiających się emocji 

W trudnych momentach może dochodzić do ujawnienia się szerokiej gamy 

negatywnych stanów emocjonalnych. Odpowiednią reakcją ze strony rodzica będzie 

akceptacja pojawiających się emocji a także przedstawianie dziecku konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie z nimi. 

5. Balans pomiędzy atrakcyjnym planem dnia a pozwoleniem na nudę 

Nigdy nie należy dziecku organizować czasu w ten sposób, aby uniemożliwić mu 

samodzielne generowanie pomysłów i rozwijanie własnej kreatywności. 

Zaproponowane przez rodzica aktywności powinny wypełniać większość dnia, jednak 

należy pozostawić dziecku sporo miejsca na samodzielne organizowanie sobie tego i 

pozwolenie na tzw. nudę, co jest zupełnie normalnym elementem ludzkiego życia, z 

którym dzieci powinny uczyć się postępować. 

6. Monitorowanie natężenia negatywnych emocji 

Zadaniem rodzica jest świadoma obserwacja dziecka i jego funkcjonowania 

emocjonalnego. Jak wspomniano wcześniej- należy akceptować wszystkie pojawiające 

się emocje, również te negatywne. Należy jednak monitorować poziom ich natężenia, 

szczególnie lęku i reagować, kiedy poziom ten okaże się zbyt wysoki i utrudniający 

dziecku prawidłowe funkcjonowanie.  


