
PORADNIK DLA RODZICÓW

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O WOJNIE



Rodzice od najmłodszych lat starają się tłumaczyć swoim dzieciom otaczającą ich rzeczywistość. Muszą pomóc im zrozumieć często 
tragiczne wydarzenia, o których słyszą dookoła. Konflikt zbrojny na Ukrainie rodzi zapewne wiele pytań wśród najmłodszych. 

Nie sposób teraz uciec od rozmów o wojnie w domu, w szkole, na ulicach, w sklepie.



Rodzic jest niezbędny jako dorosły, którego stan emocjonalny 
oraz rozumienie sytuacji ma ogromne znaczenie dla 

rozumienia i poczucia bezpieczeństwa dziecka. 

Dlatego też obecna sytuacja wymaga od rodziców, nauczycieli
i każdego kto sprawuje opiekę nad dzieckiem, by podjąć 

rozmowę adekwatnie do wieku i wiedzy jakie samo posiada.



Porozmawiaj
z dzieckiem osobiście

Pamiętaj, że dziecko potrzebuje wiedzieć, co dzieje się w jego 
otoczeniu, by czuć się bezpiecznie. 

Nawet trudne informacje wiele wyjaśniają, jeśli tłumaczą 
reakcję otoczenia i są przekazane przez bliskich.

Bądź gotowa/y na rozmowę z dzieckiem.

Obserwuj jego emocje i zachowanie.



Używaj
zrozumiałego

języka, 
dopasowanego do 

wieku i potrzeb. 

Dzieci potrzebują wielokrotnie 
odnieść się do nurtujących je 
spraw, zanim poczują się pewne.

Staraj się odpowiadać na 
pytania, nawet jeśli dotyczą tej 
samej sprawy lub się powtarzają.



Nie oglądaj przy dzieciach, szczególnie młodszych, 
relacji video, drastycznych obrazów. 

Być może dla dziecka wojna to walka jak w bajce,
a nie obraz płonących domów.



Rozmawiaj z otwartością i szczerością 

Akceptuj dziecięce sposoby formułowania 
pytań nawet jeśli wydają się zabawne czy 

odbiegają od tematu. 

Dzieci potrzebują powiązania nowych 
informacji z tym, co znają. Zależnie od wieku, 
posłuż się odniesieniem do bajek, gier, zabaw 

czy filmów.



Przygotuj dziecko do mierzenia 
się z tematem wojny w różnych 

środowiskach

w szkole, w autobusie, wśród rówieśników. Zademonstruj w jaki sposób
warto rozmawiać, tak by prezentować otwartą postawę, szanować
zdanie innych i nie przyjmować wątpliwych informacji.

W ten sposób wzmacniasz dziecko w jego radzeniu sobie na co dzień.



Wyjaśnij dziecku rolę nieprawdziwych 
informacji w Internecie. Ostrzegaj 

przed fałszywymi profilami 
w mediach społecznościowych.

W dzisiejszych czasach powszechny dostęp
do informacji może budzić ogromny

niepokój i starch!



Strach to podstawowa emocja, która jest
w człowieku. 

Strach przed konfliktem zbrojnym jest tym bardziej naturalny. 
Boimy się o zdrowie, życie, status materialny. Pozwólmy

naszym dzieciom okazywać emocje i mówić o nich!

Możemy powiedzieć: „Rozumiem, co przeżywasz. Widzę, 
że się stresujesz. To bardzo trudne, co się dzieje”.



Wyjaśniaj tyle ile uznasz za konieczne

Dzieci nie potrzebują wiedzieć tego, co wiedzą dorośli. Potrzebują 
natomiast informacji, które pozwolą im myśleć o wydarzeniach,

o których słyszą w radiu, TV czy mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że wiedza od rodzica będzie uzupełniana z innych źródeł. 
Buduj bezpieczną atmosferę dialogu, by nowe informacje mogły 

być ponownie omówione w kolejnych rozmowach.

Nie pokazuj drastycznych treści dzieciom!



Bardzo ważny jest kontakt fizyczny, przytulenie, wspólnie 
spędzony czas na spacerze i docenianie drobnych radości. 

Dzieci powinny mieć możliwość poczucia się bezpiecznie 
przez większość swojego czasu. One bardziej ufnie 

postrzegają świat, a naszą rolą jako dorosłych jest to 
wzmocnić.



Zapewniamy, że zespół psychologiczno –

pedagogiczny Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi 

jest do Państwa dyspozycji,

w każdej chwili możemy podjąć działania, 

redukujące lęk dzieci i pomagające im poradzić 

sobie z dużym natężeniem emocji. 

Będziemy na bieżąco dostosowywać działania 

do potrzeb naszych uczniów i na bieżąco 

będziemy otaczać ich wsparciem.
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