
 
JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O WOJNIE W UKRAINIE? 

  

Wobec obecnych wydarzeń, dziejących się w Ukrainie, wszyscy zostaliśmy postawieni 

w sytuacji, która może być dla nas bardzo trudna, dla nas dorosłych, ale również dla dzieci. 

Obecne wydarzenia w każdym z nas mogą budzić trudne emocje takie jak strach, niepokój 

czy brak poczucia bezpieczeństwa. Poniżej znajdziecie Państwo kilka wskazówek o tym, 

jak rozmawiać o trudnych wydarzeniach dziejących się na świecie z Waszymi pociechami, 

tak aby nie zwiększać lęku u dziecka i tak, aby dowiedzieć się co dziecko czuje. 

 

1. Warto, żebyście pamiętali Państwo, że w trudnej, nowej rzeczywistości, znaleźliśmy 

się wszyscy, odczuwając lęk i niepokój. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, od której 

zależeć będą nasze następne kroki jest obserwacja tego, jak wobec ostatnich wydarzeń 

zachowuje się dziecko, jak ono odnajduje się w tych informacjach, które do niego 

docierają. Musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli wydaje nam się, że do dzieci 

nie docierają liczne informacje to może nie być to zgodne z prawdą. Dzieci doskonale 

czują emocje dorosłych i słyszą rozmowy i słowa, które między nimi padają.  

 

2. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby zrozumieć i uszanować emocje dziecka. Ono także 

może czuć strach, niepewność, bezradność. Nie bagatelizujmy słów, jakie padają 

z ust dziecka, zmiany jego zachowania, czy też obaw. Obserwujmy również zabawy 

dzieci. Jeśli zauważymy np. „zabawę w zabijanie” zwracajmy uwagę na ten fakt.  

Zapewnijmy dziecku bezpieczną przestrzeń, aby mówiło nam o wszystkim o czym 

potrzebuje powiedzieć.  

 

3. Jeśli zadajemy sobie pytanie, czy w ogóle zaczynać rozmowę na trudny temat, 

to pamiętajmy, że otwartość na rozmowę powinna pojawić się z naszej strony, ze strony 

dorosłych.  Tak jak wspomniałam w punkcje pierwszym, musimy obserwować 

zachowanie dziecka i reagować na jego bieżące potrzeby. Jeśli tylko zauważymy 

sygnał, który zwróci naszą uwagę, to my jako dorośli, powinniśmy zacząć dialog 

z dzieckiem.   
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4. Rozmowę zacząć możemy od pozornie prostego pytania: „Co wiesz o tym, co dzieje 

się na świecie?” „Jak się czujesz?”, „Co wiesz na ten temat?”, „Co o tym myślisz?”. 

W ten sposób zwracamy uwagę i uzyskujemy informacje od dziecka, jakie treści 

już do niego dotarły i możemy je zweryfikować.  Pamiętajmy, aby być czujnym na to, 

jakie informacje do dziecka docierają i z jakich źródeł. Nie uciekajmy od rozmowy. 

Należy pozwolić dziecku na emocje, nawet jeśli dla nas samych jest to trudne.  

 

5. Każdy rodzic rozmawiający z dzieckiem na temat wojny powinien przemyśleć, jakie 

informacje chciałby dziecku przekazać, musi zwrócić uwagę, aby każda treść, jaka trafia 

od niego do dziecka, była adekwatna do jego wieku i aby sposób przekazu również 

był dostosowany do wieku dziecka.  

 

6. Pamiętajmy, że każde nasze słowo wypowiadane do dziecka ma znaczenie, 

bo to my będziemy w ten sposób tworzyć obraz rzeczywistości w jego głowie. 

Jeśli mówimy do dzieci w wieku przedszkolnym pamiętajmy, aby nie używać trudnych 

słów, które nie będą dla dziecka zrozumiałe, a mogą wzbudzić w nim dodatkowy 

niepokój. Nazywajmy fakty i mówmy o rzeczach, co do których sami jesteśmy 

przekonani. Jeśli będzie to adekwatne do pytania dziecka powiedzieć można m.in.: 

„Rozumiem, że się boisz, ja też, ale wydaje mi się, że teraz, w tym momencie Polska 

jest bezpieczna”, „Nie wiem, jak będzie, ale rozumiem co czujesz, na dzień dzisiejszy 

Polska jest bezpieczna”, „Wiesz co, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, 

że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na świecie, cały czas szukają̨ 

rozwiązania". Pamiętajmy, aby nie tworzyć iluzji z informacji, co do których sami nie 

jesteśmy przekonani, bo tym samym, może to skutkować brakiem zaufania dziecka 

w przyszłości.  

 

7. Starajmy się, możliwie jak najlepiej, zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, 

a zrobić to możemy właśnie spokojną rozmową, pytaniem o emocje, potrzeby.  

 

8. Zwracajmy uwagę na szczegóły. Czasami pozornie prosta rzecz jak np. wyłączenie 

telewizora, z którego dziecko, w pokoju obok, może słyszeć różne informacje okaże 

się pomocne. Pamiętajmy, że to my jako rodzice, musimy zadbać o to, aby informacje 

trudne docierały właśnie od nas do dziecka, bo wtedy jesteśmy w stanie przekazać 

je w odpowiedni sposób i zaopiekować się dzieckiem i jego emocjami.  
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9. Ważnym faktem jest również to, że w momencie, kiedy działamy, poziom lęku jaki 

odczuwamy, maleje. Dobrym pomysłem może okazać się więc np. zaangażowanie 

dziecka w pomoc poprzez udział w zbiórkach zabawek, czy też odzieży dziecięcej. 

Wspólna rozmowa z dzieckiem, przekazanie potrzebnych rzeczy, może skutecznie 

obniżyć poziom odczuwanego strachu.  

 

10. Strach, lęk, niepokój wzbudzony w dziecku, można również regulować poprzez różnego 

rodzaju wysiłek fizyczny, ruch, zabawę, bliskość.  

 

11. Polecane książki psychoedukacyjne, które mogą być pomocne w rozmowie 

z dzieckiem: 

• Seria książek „Wojny dorosłych, historie dzieci” - Joanna Papuzińska, 

Katarzyna Ryrych, Renata Piątkowska 

• „Wielka księga uczuć” - Grzegorz Kasdepke  

 

 

Powyższy tekst został przygotowany na podstawie następujących źródeł: 

 

1. Webinar prowadzony przez panią Weronikę Kurtycz wraz z psychologiem, 

psychoterapeutą panią Magdaleną Halicką- Centrum Terapii Dialog. 

https://www.facebook.com/Centrum.Terapii.Dialog/videos/429899208880653 

 

2. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-

na-temat-sytuacji-w-ukrainie--rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-

szkolnych 

 

3. Ebook pt. „Jak wspierać siebie i dzieci w obliczu wojny na Ukrainie. Wskazówki 

dla nauczycieli przedszkolnych” https://www.facebook.com/bliskonauczyciela/  

 

4. Artykuł pt. „Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?” 

https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-

w-ukrainie/?fbclid=IwAR1r1UOthbEK-VNRz_pQ7JujmvIdjUJjXCVH-

bWbv93SEJNautnblajWAMo  


