
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie.
Kilka wskazówek.

W obliczu dramatycznych wydarzeń - ataku Rosji na Ukrainę - zapewne wielu z nas zastanawia się
jak (i czy) rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie. W jaki sposób (i czy w ogóle) mówić do
najmłodszych, kiedy często samemu trudno poradzić sobie z własnymi emocjami, jakie wywołuje
choćby myśl o wojnie. Gdy brakuje nam słów.
Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które mam nadzieję pomogą Ci rozmawiać i odpowiadać na
pytania  dzieci  i  młodzieży,  a  także  wspierać je  w działaniach,  które są  znakiem solidarności  z
naszymi Sąsiadami, Przyjaciółmi, Kolegami i Koleżankami z Ukrainy.

1. Rozmawiać trzeba.
Żyjemy w świecie masowego dostępu do informacji. Nie można odciąć dzieci od informacji,
chodząc do szkoły czy przedszkola i tak się dowiedzą. Należy jednak kontrolować to, co 
oglądają dzieci -  zwłaszcza w przypadku najmłodszych. Drastyczne obrazy dostępne w 
Sieci i wiadomościach są stanowczo zbyt obciążające dla dzieci. Jeśli jednak już je 
zobaczyły (co okazuje się nie być rzadkością) lub słyszały rozmowy dorosłych - 
porozmawiaj z nimi o tym.

Wskazówka: Stwórz przestrzeń do zadawania pytań, podążaj za pytaniami dziecka,
dostosuj język do wieku rozwojowego dziecka. 
Możesz powiedzieć: „Wiem, że to co zobaczyłeś/aś jest złe. Widzę, że się przestraszyłeś/aś. 
Rozumiem to. Wojna jest zła, kiedy o niej słyszymy czujemy strach. Jestem przy Tobie. 
Chcę żebyś wiedział/a, że możesz mnie zapytać o wszystko.”

Uwaga: 
Jeśli dziecko nie jest zainteresowane tematem, nie ma potrzeby go na niego naprowadzać.
W rozmowie trzymaj się faktów. Nie bój się mówić, że czegoś nie wiesz. Nie obiecuj, jeśli 
nie możesz dotrzymać obietnicy.

2. Emocje.
Emocje pojawiają się w każdym z nas, niezależnie czy jesteśmy duzi czy mali. Dzieci 
wyczuwają napięcie. Rozmawiaj z nimi o tym. Zaakceptuj każdą emocję. Jeśli dziecko 
doświadcza strachu, złości, smutku - zauważ to i udziel wsparcia. Jeśli Ty się smucisz, 
złościsz, czy boisz - nie zaprzeczaj, dziecko i tak to widzi, czuje. Próba udawania, że nic się 
nie dzieje jest pozbawiona sensu i może budzić więcej negatywnego napięcia i niepokoju w 
dziecku.

Możesz powiedzieć: „Widzę, że się boisz, martwisz. To zrozumiałe. Mnie też to smuci. 
Jestem przy Tobie.”
Dzieciom młodszym możesz zaproponować dodatkowo jakąś aktywność, która rozładuje 
napięcie np. rysunek (niech uwolnią emocje, rysunek może też być dobrym pretekstem do 
rozmowy), z młodzieżą - rozmawiaj, a przede wszystkim SŁUCHAJ.

Uwaga: Chodzi o to, aby zareagować na pojawiające się emocje u dziecka. Nie ma potrzeby 
dopytywać codziennie o samopoczucie. Bądź jednak uważny: Zmiany w zachowaniu 
syna/córki, ucznia/uczennicy mogą być ważnym sygnałem. Czasami dzieci (jak i część 
dorosłych) „duszą” emocje. Zaufaj sobie: znając swoje dziecko, ucznia – zauważysz to. 
Zareaguj wtedy odpowiednim komunikatem np. „Mam wrażenie, że coś Cię niepokoi, 
martwi ... Porozmawiajmy o tym co się dzieje.”



3. Działania pomocowe.
Działanie daje ulgę i pomaga radzić sobie z emocjami i bezradnością. Wspieraj dzieci i 
młodzież w aktywnościach, które dają im poczucie sprawstwa. Myśl, że mogę coś zrobić dla
innego człowieka – pomaga, a działanie jest cenne i potrzebne. 
Twoja rola: pomagaj w realizacji pomysłów dzieci. Pomagaj – nie narzucaj własnych 
działań. Oczywiście możesz zachęcać i inspirować.
Dla dzieci młodszych mogą to być np.: kartki, laurki, plakaty, kiermasz ciast, z którego 
dochód będzie przeznaczony na pomoc dla wszystkich, których doświadczyła wojna.
Starsi – młodzież, powiedzą czego chcą, rozmawiaj z nimi, służ im pomocą. 

Uwaga: Zaakceptuj fakt, że ludziom czasami trudno działać. Niektórzy potrzebują więcej 
czasu, aby podjąć decyzję, zyskać przekonanie, że ich aktywność ma sens, znaczenie. Strach
odgrywa tu również ważna rolę.

4. Bycie razem i  rutyny dnia codziennego dają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.
Czynności dnia codziennego są ważne. Zabawa i radość też. Postaraj się odpocząć choć 
przez krótką chwilę od wiadomości w Internecie, czy też w telewizji. Wiem, że nie jest to 
łatwe. Skupcie się na relacjach w rodzinie. Przytulanie, rozmowy, wspólne zabawy i 
bliskość są ważne – wzmacniają. Twoje dzieci tego potrzebują.
Dzięki nim  i Ty również skuteczniej poradzisz sobie z napięciem i będziesz mieć więcej 
siły, aby wspierać innych.

Opracowała: Monika Sahajdak


