
Kaip kalbėti su vaikais apie Koronavirusą 

Net jei atrodytų, jog vaikai neseka naujienų apie šį virusą, tikėtina, kad jie gali sugerti informaciją ir įtampos 

bei kitas būsenas iš tai patiriančių suaugusiųjų. Jie gali girdėti kalbas apie virusą iš aplinkos ir padaryti savas 

išvadas, ką visa tai gali reikšti. Šiuo metu mūsų gyvenimo būdas ir tempas pasikeitė, susiduriame su naujais 

iki šiol nepatirtais iššūkiais. Mes kaip tėvai atliekame svarbų vaidmenį padedant suprasti apie tai, kas šiuo 

metu vyksta dėl mūsų gyvenimuose atsiradusio Koronaviruso reiškinio bei padedant vaikams susitvarkyti su 

galimai kylančiais rūpesčiu, nerimu ir kitais jausmais.  

Tėvams ir mokytojams gali kilti klausimų kaip kalbėti su mažais vaikais apie koronavirusą. Šie pokalbiai 

nebus lengvi, tačiau bus labai svarbūs. Nėra “teisingų” ar “neteisingų” būdų aptarti su vaikais aktualias 

sveikatos temas. Siūlome Jums gaires pokalbiams: 

1. Kurkime atvirą ir palaikančią aplinką, patikinkime vaikus, jog jie gali užduoti visus rūpimus klausimus. 

Geriausia yra neversti vaikų kalbėti apie šiuos dalykus, kol jie nesijaučia pasiruošę pokalbiui. 

2. Nuoširdžiai atsakykime į klausimus. Vaikai paprastai žino arba išsiaiškina, jei mes informaciją 

”pagražiname" arba "perdedame". Net ir nedidelis melas gali paveikti vaikų pasitikėjimą mumis ir pokalbiais 

su mumis ateityje. 

3. Naudokime žodžius ir terminus, kuriuos vaikai gali suprasti. Atsižvelkime į vaiko amžių, kalbos galimybes 

ir išsivystymą. 

4. Padėkime vaikams rasti naują ir patikimus informacijos šaltinius. 

5. Būkime pasiruošę pakartoti informaciją kelis kartus. Kai kuriuos faktus gali būti nelengva suprasti ir 

priimti. Kai užduoda tą patį klausimą keletą kartų, vaikas prašo mūsų nuraminti jį ar ją. 

6. Pastebėkime, išgirskime ir supraskime vaiko mintis, jausmus ir reakcijas. Leiskime jiems žinoti, kad jų 

klausimai ir susirūpinimas yra geri, reikalingi ir svarbūs. 

7. Prisiminkime, kad dažnai vaikai suasmenina situacijas. Pvz. jie gali pergyventi dėl savo ir šeimos narių 

saugumo. Jie taip pat gali nerimauti dėl artimųjų ir draugų, kurie šiuo metu keliauja arba gyvena toli nuo 

mūsų. 

8. Nuraminkime vaikus, tačiau likime objektyvūs. Mes galime pasakyti vaikui, kad jis ar ji yra saugus 

namuose ar mokykloje. Tačiau negalime pažadėti, kad mūsų šalyje ar bendruomenėje nebus koronaviruso 

atvejų. 

9. Papasakokime vaikams, kad daugybė žmonių padeda sergantiems koronavirusu. Tai puiki galimybė 

parodyti vaikams, kad kai kažkas blogo nutinka, daug žmonių atskuba į pagalbą. Išnaudokime ją. 

10. Vaikai mokosi stebėdami savo tėvus ir mokytojus. Jie susidomėję stebės, kaip mes reaguojate į 

koronaviruso plitimą. Jie taip pat atkreips dėmesį ir klausysis mūsų pokalbių su kitais suaugusiais žmonėmis. 

11. Neleiskime vaikams žiūrėti per daug TV laidų, kuriose rodomi gąsdinantys vaizdai. Panašaus pobūdžio 

pasikartojantys vaizdai gali gluminti ir gąsdinti. 

12. Vaikai, kurie praeityje sirgo sunkiomis ligomis, ar patyrė netektis, gali ilgiau ir intensyviau reaguoti į 

vaizdinius žinių pranešimus, ligos ar mirties vaizdus. Šiems vaikams reikalinga ypatinga emocinė parama ir 

dėmesys. 



13. Vaikus, kurie ypatingai nerimauja dėl koronaviruso, turėtų įvertinti tinkamai apmokytas, kvalifikuotas 

psichikos sveikatos specialistas. Kiti ženklai, kurie rodo, jog vaikui reikalinga papildoma psichologinė arba 

gydytojo psichiatro pagalba yra: besitęsiantys miego sutrikimai, įkyrios mintys ir baimės, besikartojanti ligos 

ir mirties baimė, vengimas išsiskirti su tėvais ar eiti į mokyklą. Jei šie požymiai užsitęsia, paprašykite 

gydytojo pediatro, šeimos gydytojo ar mokyklos psichologo rasti geriausią medicinos psichologą arba 

gydytoją vaikų psichiatrą. 

14. Nors tėvai ir mokytojai yra įpratę sekti žinias ir jas papildančią informaciją, kai kurie vaikai tiesiog nori 

būti vaikais. Jie gali nenorėti žinoti, kas dedasi šalyje ar kitur pasaulyje. Jie labiau nori žaisti su kamuoliu, 

slidinėti, lipti į medžius ar važinėti dviračiu. 

Versta iš: 

https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/Docs/latest_news/2020/Coronavirus_COVID19__Children.pd

f?fbclid=IwAR10ARIUp4gOq2y-ygQyC60B43ZMsbQ8i1qi7_1v6THATnbS_JGTkprBPRU 

Aktualiausias viešas sveikatos temas nėra lengva suprasti ir priimti visiems. Suprantama, kad daugybė vaikų 

jaučiasi išsigandę ir pasimetę. Mes, - tėvai, mokytojai, ir rūpestingi suaugę, - galime geriausiai išklausyti ir 

suprasti juos būdami nuoširdūs, nuoseklūs ir palaikantys. Visgi, dauguma vaikų, net ir patyrę netektys ir 

sirgę sunkiomis ligomis, yra gana atsparūs. Sukūrę atvirą aplinką, kur būdami vaikai gali užduoti visus 

klausimus, padėsime jiems įveikti stresą keliančius įvykius bei patirtis, ir sumažinsime ilgalaikių emocinių 

sunkumų riziką. 

Toliau pateikiame rekomendacijas, kurios orientuotos į ikimokyklinio amžiaus vaikus.  

Anktyvoji vaikystė (1-3 metai) 

Nors šio amžiaus vaikai gali nesuprasti, kas vyksta, tačiau jie gali pajusti bei patirti savo tėvų ar aplinkinių 

nerimą, susirūpinimą. Todėl: 

 Stenkimės didensę laiko dalį leidžiant su vaiku būti ramūs 

 Išlaikykime kiek įmanoma stabilią dienos rutiną. Aiški dienos struktūra bei rutina šio amžiaus 

vaikams užtrikrina saugumo ir stabilumo jausmą. 

 Kiek įmanoma apsaugokime vaikus nuo medijų skleidžiamo turinio apie virusą 

 Stebėkime vaiko neverbalinius ženklus, kurie galėtų parodyti jų nerimastingumą. Tai gali būti 

atsiradusios baimės, pvz., eiti į lauką, pernelyg padidėjęs verkimas, įsikabinimas į suaugusįjį ar 

susierzinimas.  

 Tegu mus ,,veda‘‘ vaikas – nekalbėkime su juo apie virusą jei jis apie tai pats neklausia ar patiria 

streso požymius. 

Vaikai nuo 3, 4, 5 metų ir priešmokyklinukai 

Kiek vyresni vaikai jau gali daugiau suprasti apie tai, kas vyksta ir net turėti nemažai žinių apie Koronaviruso 

sukeltą situaciją. Šio amžiaus vaikai (priklauso nuo amžiaus ir nuo individualaus vaiko) gali kelti klausimus 

apie mikrobus, daktarus ir net mirtį.  

 Šio amžiaus vaikams saugumas yra vienas iš pagrindinių susirūpinimo objektų. Patikinkime juos, kad 

suaugę yra už tai atsakingi ir stengiasi užtikrinti, kad žmonės būtų saugūs, sveiki ir aprūpinti. 

 Vyresni vaikai gali būti susirūpinę dėl tėvų, kitų brangių žmonių, draugų sveikatos. Patikinkime, kad 

visi stengiasi taip kaip gali, kad liktų sveiki ir rūpinasi kitais (galime išvardinti būdų kaip rūpinamės). 

https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/Docs/latest_news/2020/Coronavirus_COVID19__Children.pdf?fbclid=IwAR10ARIUp4gOq2y-ygQyC60B43ZMsbQ8i1qi7_1v6THATnbS_JGTkprBPRU
https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/Docs/latest_news/2020/Coronavirus_COVID19__Children.pdf?fbclid=IwAR10ARIUp4gOq2y-ygQyC60B43ZMsbQ8i1qi7_1v6THATnbS_JGTkprBPRU


Priminkime, kad kruopščiai plaudami rankas mes galime išlikti sveiki. Galime plauti kartu rankas 

įsijungę smagią dainą. 

 Vaikai šiame amžiaus tarpsnyje dar neturi gebėjimų skirti realybę nuo fantazijų, todėl ribokime 

medijų turinį apie virusą. 

 Stebėkime vaiko neverbalinius ženklus, kurie galėtų parodyti jų nerimastingumą. Tai gali būti 

atsiradusios baimės, pvz., eiti į lauką, pernelyg padidėjęs verkimas, baimė paleisti brangų suaugusįjį, 

susierzinimas, pernelyg dažnas klausinėjimas apie virusą, pernelyg didelis susirūpinimas tėvų, 

artimųjų, savo sveikata. 

 Ėjimas miegoti laiku yra labai svarbus. Pasakų, istorijų sekimas bei migdymas kaip ritualai yra 

ypatingai svarbūs šiuo laikotarpiu.  

 Kiek įmanoma padėkime vaikams palaikyti įprastą dienos rutiną ir ritualus. Susikurkime namų 

taisykles: kada atliekame tam tikrus darbus, užduotėles, einame į lauką,  valgome, skaitome, kiek 

laiko galime žaisti ar naršyti pasitelkus technologijas, aptarkime kiekvieno atsakomybes, 

prisiminkime šeimos vertybes. 

 Kaip žemė sukasi aplink saulę, taip ir vaikai sukasi aplink mus, o ne mes aplink vaikus. Jei kartu su 

vaiku sudėtinga nuspręsti taisykles, rutiną arba jei vaikas yra tam  per mažas, mes patys nutariame, 

kokia yra dienotvarkė, drąsiai galime pranešti ir priimti sprendimus, kokia bus dienotvarkė.  

 Pageidautina vaikui leisti žiūrėti ekranų turinį mažomis dozėmis – po 10-15 min. Medijos turinys 

skirstomas į greitus ir lėtus (greiti pvz., national geographic, o lėtas – kai tas pats kadras juda iš 

lėto). Kuo tūrinys yra greitesnis, tuo labiau išbalansuoja vaiko psichiką. Patartina rinktis režimo 

beveik be medijų. Tačiau jei neįmanoma, rinkimė lėtesnio turinio. 

 Kuo daugiau apkabinkime, suteikime fizinio nuraminimo.  

 Stenkimės su vaikais kalbėti apie esamą situaciją tiek, kiek jie klausia. Neperkraukime juos 

pertekline informacija. Nebent matome ženklus, kurie rodo, jog vaikas patiria stresą ar pats aktyviai 

apie tai klausinėja.  

 

Remtasi: Erin  Walsh, M. A. and David Walsh, Ph. D. ,,How to talk to kids and teens about the coronavirus‘‘; 

Psychology today.  

Pasirūpinkime savimi. Pasistenkime, kiek įmanoma išlaikyti socialinius kontaktus. Reguliariai bendraukime 

telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis su giminėmis ir artimaisiais, sudarykime sąlygas vaikams susisiekti su 

jų draugais, seneliais, kitais giminaičiais. Išlaikykime kuo daugiau kasdienių dalykų – ritualų, kurie yra 

šeimoje įprasti. Tai visiems padeda jaustis saugiau 

 

Emocinė parama telefonu teikiama šiais kontaktais: 

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas 
 
Jaunimo linija  

Budi savanoriai konsultantai 
8 800 28888 

I-VII  
visą parą 

Vaikų linija  

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai 
116 111 

I-VII  
11:00 - 21:00 

Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba)  

Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.  
8 800 77277 

II-VI  
16.00 - 20.00 

Pagalbos moterims linija  

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 
8 800 66366 

I-VII  
visą parą 

Vilties linija  

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 
116 123 

I-VII  
visą parą 

Tėvų linija                                                        I-V  

Konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai                                                      11-13 ir 17-21 val. 


