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Trenutno nastala situacija ni vsakodnevna in vaši otroci se tega zelo 

dobro zavedajo, brez da ste jim na kakršenkoli način že kaj pojasnjevali.  

Zavedati se morate, da so lahko tudi oni prestrašeni in v stiski. 
 

Od vas staršev je torej odvisno, kako boste pristopili k otroku in 
mu dali priložnost, da z vami podeli svoje skrbi. 

 

Kako jim lahko pomagate? 

1. PREPOZNAJTE SIMPTOME STRAHU  

Otroku dajte občutek varnosti na način, da se z njim pogovarjate kako bodo stvari tekle, če se 

zgodi kaj nepričakovanega, na kaj moramo paziti, na kaj mora biti pozoren itd. Tako bo 

otrok tudi lažje razumel, zakaj se nekaj časa ne sme družiti s prijatelji, zakaj ne sme obiskati 

bratranca ali sestrične, zakaj ne sme videti babice in dedka, zakaj nekaj časa ne gre v vrtec.          

                                     
 

Starši, pogovarjajte se z otroki, pojasnite otrokom, kako lahko sami 
prispevajo k zdravju in varnosti pred okužbo s koronavirusom, 
poučite jih o pravilnem in rednem umivanju rok, kašljanju v 
robček ali v rokav, s tem, ko tudi sami upoštevate priporočila. 

 

2. PRISLUHNITE OTROKU 

Če ste pri svojem otroku prepoznali strah, nikar ne prezrite njegovih 

težav. Spodbujajte ga, da o tem spregovori, poslušajte ga, da vam razloži 

kaj ga straši in zakaj. Medtem ko govori, mu pokažite vaše zanimanje. 

Dopustite mu, da postavlja vprašanja, na katere mu dajte poštene 

odgovore, kljub temu pa mu dopustite otroštvo. 

Verjemite, da mala bitja nosijo v srcu veliko breme, ki ga sami ne znajo 

predelati. Na zamahnite z roko, temveč poiščite način, da mu ta strah 

pomagate odpraviti. K otrokovim stiskam in strahovom lahko pripomorete tudi sami, če 

uberete napačno reakcijo. Poskusite ostati mirni in otroku ne izkazujte še svojih skrbi, saj se 

bo tako njegov nemir le še povečal. Podprite ga z vsem sočutjem, ki ga premorete. 
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Otrok je po naravi radovedno bitje, zato ima za vas zagotovo cel 
kup vprašanj. 

 

Če svojih strahov in tesnobe otroci ne izrazijo z besedami, opazujte njihovo vedenje in bodite 

pozorni na morebitne nebesedne znake, npr. razdražljivost, iskanje vaše bližine, sprememba 

prehranjevalnih ali spalnih navad. Zagotovite jim, da ste z njimi in da skrbite za njihovo varnost. 

 
3. STRAH SPREMENITE V DOGODIVŠČINO 

Ko vam otrok ubesedi česa ga je strah, dajte njegovim besedam vrednost. Povejte mu, da ga 

razumete in da je strah nekaj normalnega. S pomočjo vašega čutenja mu boste pomagali. 

Podprite ga.  

Skupaj lahko preberete pravljico, ki je nastala ob pojavu koronavirusa 

(https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/) iz velike škatle izdelate domačo karanteno in 

se skupaj igrate kako skrbite za higieno, pazite drug na drugega itd. 

Veliko strahu na otroke prenesemo na nezavedni ravni. Otroci nas 
opazujejo in so za naše občutke zelo senzibilni. 

 

Starši morate otrokom povedati točne informacije o virusu in se z 
njimi pogovarjati na način, primeren njihovi starosti. Stiske in 
strahovi so posledica negotovosti in nezadostnih ali napačnih 

informacij, posebej pri tistih, ki so po naravi bolj plašni, negotovi 
ali zaskrbljeni, lahko sprožijo ali povečajo tesnobo in strahove, 

povezane z zdravjem in varnostjo zase, za starše, brate in sestre, 
stare starše, sta prepričani klinični psihologinji doc. dr. Jana 

Kodrič in Valentina Stefanova Kralj. 
 

4. OTROKA SPOMNITE NA NJEGOVE PRIJATELJE 

 

Brez dvoma bo otroku lažje, če ga boste spomnili, da imajo 

njegovi prijatelji verjetno enake občutke. S tem mu boste 

pokazali, da v doživljanju trenutnega stanja ni sam in da mu bo 

lažje, ko se bo lahko ponovno družil z njimi. Lahko se povežete 

starši tudi med sabo in otrokovega prijatelja pokličete preko 

video klica. 

 

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/
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5. SPOMNITE GA, DA BO PO KONCU 
TRENUTNEGA STANJA VSE LAŽJE 

Otroku dajte vedeti, da bo občutek, ki ga doživlja, verjetno 

trajal le do takrat, ko nam bo s skupnimi močmi uspelo 

premagati virus. Takrat se bo ponovno vse postavilo na 

svoje mesto. Otrok bo tako vedel kaj pričakovati v 

prihodnje, kar bo ublažilo njegov strah.  

 

 

6. NAJ SE OTROK NEČESA VESELI 

Otroku ponudite nekaj, česar se bo veselil, ko bo dana situacija minila. Za 

potrpežljivost mu obljubite majhno nagrado, kot je npr: obisk slaščičarne, obisk 

zabaviščnega parka ali kina, nakup šolske torbe itd. in tako bo lažje prebrodil dano 

situacijo.  

Tudi negativne izkušnje so nujno potrebne za življenje. Pomembno 
je le, da imajo otroci poleg sebe stabilno odraslo osebo, ki jih vodi. 

 

7. OHRANITE STABILEN VSAKDAN 

Strah izvira iz dejstva, da je to za otroka popolnoma nova situacija in velika sprememba 

vsakdana.  Potrudite se, da vse ostalo v njegovem življenju poteka 

stabilno in ne uvajajte pretiranih novosti. Njegov strah lahko zmanjšate 

tudi tako, da vsak dan ohranjate določen ritual (skupni zajtrk, 

popoldanska igra na prostem, branje, skupni ogled risanke pred 

spanjem itd.). Naj se teh dni izolacije spominja kot časa, ki ga je 

kvalitetno preživel s tistimi, ki jih ima rad. Poskrbite tudi za zdravo 

prehrano in dovolj spanja. Ta čas je lahko tudi priložnost za skupno 

druženje ter za aktivnost in igre, za katere je med navadnim delovnikom 

manj časa. 

Dovolite jim biti brezskrbni, ker je to njihova naloga, tako kot je 
naša, da nam ni vseeno. 

 

Ob vsem skupaj, dragi starši, ne pozabite nase. Ne morete biti dobri starši, če vi niste dobro. 

Obdobje pred nami je naporno za vse. Pomembno je, da se informirate in širite prijaznost ter 

razumevanje drug do drugega. Zaščitite sebe in vaše bližnje ter na tak način pomagajte tudi 

ostalim.  

Vse dobro, ostanite doma in bodite zdravi! 

Vanja Mihelič 
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Viri: 

 Spletna stran: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 Spletna stran: https://www.dc-mir.si/2016/deset-korakov-kako-lahko-otroku-

pomagate-premagati-strah 

 Priporočila Sekcije za primarno pediatrijo ob epidemiji Covid-19 
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