
        Kako roditelj može pomoći djetetu u vrijeme pandemije i potresa? 

 

Roditelji, vaša djeca trenutno se suočavaju sa velikim životnim promjenama uslijed 

pandemije corona virusa (COVID-19) i nedavnog potresa u centru Zagreba koji su zajedno 

negativno djelovali na funkcioniranje vaše obitelji. Prestanak rada vrtića, preusmjeravanje 

posla na rad od kuće, fizičko i socijalno distanciranje utjecalo je na funkcioniranje kako 

odraslih tako i djece. Istinski razumjeti ovu izvanrednu situaciju vrlo je težak zadatak za našu 

djecu. Odvojeni su od svojih prijatelja, ne odlaze više u vrtić ili na neke svoje aktivnosti koje 

su voljeli, ne mogu se družiti vani na igralištu s drugom djecom, otkazani su brojni njima 

važni događaji poput rođendana kojima su se silno veselili, kod njih se javlja i strah od zaraze 

virusom.  

Kao i odrasli, djeca mogu na različite načine doživljavati ovu situaciju. Moguća je pojava 

osjećaja straha. Djeca se plaše nepoznatog. Boje se što bi se moglo dogoditi njima ili njihovim 

roditeljima. Intenzitet osjećaja straha može biti od blagog do vrlo jakog. Možete primijetiti 

promjene u dosadašnjem ponašanju djeteta. Dijete može početi stavljati palac u usta kako bi 

se utješilo, gristi nokte, mokriti u krevet, dolaziti roditeljima u krevet i sl. Takve promjene u 

ponašanju djeteta su normalna pojava u ovakvim teškim situacijama. Možemo im pomoć na 

način da osiguramo rutinu i osjećaj predvidljivosti koja će pomoći djetetu da se osjeća 

sigurno. 

Moguće su promjene i u raspoloženju djeteta te je važno da roditelj razumje njihove osjećaje, 

da ih uvažavaju. Potrebno je to reći djetetu, jer u redu je osjećati strah u nepoznatoj i novoj 

situaciji poput ove. 

Djeca promatraju nas odrasle kako se mi nosimo sa stresom i kako rješavamo nastale 

probleme. Zato je potrebno djetetu osigurati rutinu i strukturu. Struktura je važna djeci jer im 

omogućava predvidljivost događaja, znaju vrijeme obaveza i vrijeme igre. Uključite ih u vaše 

svakodnevne aktivnosti primjerene njihovoj dobi kako bi zadovoljili potrebu za pripadanjem.   

Budite iskreni prema djeci, razgovarajte s njima o temama koji ih zanimaju. Recite im što 

znate, a što ne znate. U razgovoru provjerite kako su razumjeli trenutnu situaciju.  

Sada nije trenutak za ukidanje korištenja suvremenih tehnologija poput tableta, mobitela, 

kompjutera, televizije i sl. Poželjno je da djeca koriste navedeno uz određena ograničenja 

kako bi što lakše izdržala trenutnu situaciju. Pokušajte sve navedene aktivnosti dobro 

organizirati i držati ih pod nadzorom. Uvijek imajte na umu da je za dječji razvoj dobro 

korištenje različitih medija ne više od dva sata dnevno. Pokušajte to vrijeme rasporediti 

tijekom dana.  

 

 

Psiholog pripravnik: 

Mirna Pale 


