
JAK ROZMAWIAĆ Z
DZIECKIEM O WOJNIE?

WSKAZÓWKI DLA
RODZICÓW

● Porozmawiaj z dzieckiem osobiście, zanim zrobi to za ciebie ktoś inny. 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.

●Używaj zrozumiałego języka, dopasowanego do wieku i potrzeb. Staraj się odpowiadać na
rodzące się pytania, nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy lub się powtarzają. Dzieci
potrzebują wielokrotnie odnieść się do nurtujących je spraw, zanim poczują się pewne
usłyszanych odpowiedzi.

●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.

●Daj czas do zastanowienia. Akceptuj momenty milczenia, cierpliwie towarzysząc dziecku
we wspólnym zastanawianiu się.

●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.

● 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.



●Włącz do rozmowy pozostałych opiekunów. Otwarcie wymieniajcie się jasnymi dla dziecka
informacjami w jego obecności. Pomoże to unikać atmosfery tajemnicy i wzmocni jego
gotowość do swobodnego zadawania pytań.

●Choć wojna, która dzieje się w naszym otoczeniu, nie jest wirtualna i nie rozgrywa się w
komputerze, wiele dzieci może traktować ją właśnie w ten sposób. Pamiętaj o tym, żeby
jasno oddzielać rzeczywistość od fikcji. To pomoże rozgraniczyć realne wydarzenia od
fantazji, które mogą nasilać trudne przeżycia i wyrażać się niepotrzebnym napięciem w
zachowaniu.

● Zauważaj nietypowe zachowania - akceptuj je i wspólnie z dzieckiem szukaj ich
znaczenia. Pomyśl o nich jako o sposobie dziecka na wyrażanie tego, co trudne do
zrozumienia czy wypowiedzenia słowami.

●Otwarcie rozmawiaj o swoich uczuciach i sposobach ich rozumienia. Pokaż, że emocje nie
muszą dezorganizować pracy, nauki czy wykonywania innych obowiązków.

●Zaplanuj i przedyskutuj wspólne aktywności, które pomagają wzmacniać poczucie wpływu
przez działanie.

● Wzmacniaj poczucie jedności z innymi osobami, którzy podejmują starania na rzecz
pokoju lub bezpośrednio cierpią w związku z przemocą. Nazywaj swój sprzeciw w kierunku
zachowań agresywnych.

●Wyjaśnij dziecku rolę nieprawdziwych informacji w Internecie. Ostrzegaj przed fałszywymi
profilami w mediach społecznościowych.

●Zachowaj dotychczasowy rytm dnia dziecka ze znanymi rytuałami i sposobami spędzania
czasu. 
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