
Praktyczne interwencje wobec dziecka w sytuacji kryzysu: 
 
Dzieci reagują na kryzys w bardzo różny sposób. Dorośli, który pracowali bezpośrednio lub 
niebezpośrednio z dziećmi dotkniętymi kryzysem są znakomitym źródłem informacji na temat 
behawioralnych aspektów tych zjawisk. 
Niektóre zgłaszane symptomy są zewnętrzne i łatwe do indentyfikacji, podczas kiedy 
zinternalizowane objawy prezentują się nieco bardziej subtelnie. 
W konsekwencji, interwencje w obrębie zdrowia psychicznego powinny odnosić się do 
nietypowych zachowań wykazywanych przez dzieci w szerokim wachlarzu etapów rozwojowych. 
Poniższa lista to lista praktycznych interwencji, które można wyorzystywać w kontakcie i pracy z 
dzieckiem w kryzysie. Te interwencje mogą się nakładać na niektóre grupy wiekowe. 
 
 
Przedszkole: 
 
Przedszkolaki zasadniczo nie rozumieją wydarzenia kryzysowego. Bezpieczeństwo dziecka i jego 
poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą tej grupy wiekowej. Dzieci często "podłapują" 
stany emocjonalne od dorosłych, którzy je otaczają. 
 
Oto nasze propozycje do rozważenia: 
Projektuj doświadczenie stabilności i staraj się utrzymywać rutynę wokół dziecka 
Dawaj dziecku w kryzysie opiekę, wsparcie i ukojenie. 
Upewniaj dziecko w tym, że jest bezpieczne fizycznie. 
Zachęcaj dziecko do wyrażania myśli i uczuć przez rysunki, kolorowanki, zabawę kukiełkami czy 
inne formy pracy terapeutycznej z dzieckiem 
Poprawiaj (dostępnym dla dziecka językiem) jakiekolwiek niewłaściwe postrzeganie wydarzenia 
kryzysowego przez dziecko 
 
 
Późne przedszkole/wczesna podstawówka 
 
Dzieci na początku podstawówki starają się zrozumieć wydarzenia w bardzo konkretny sposób. 
Powszechne u nich w tym czasie zniekształcenia poznawcze zawierają "myślenie magiczne" w 
kontekście nieuchronności śmierci, nierealistyczne postrzeganie swojej roli przyczynowo-
skutkowej w wydarzeniu, intensywny lęk przed śmiercią oraz lęk przed utratą ukochanych. 
 
Oto nasze propozycje do rozważenia: 
Podkreślaj bezpieczeństwo fizyczne dziecka 
Zachęcaj dziecko do wyrażania werbalnego jego/jej postrzegania wydarzenia, jak również 
wyrażania poczucia lęku 
Pomóż dziecku odseparować fakty od nieprawdy/fantazji/pogłosek. 
Potwierdź uczucia dziecka poprzez podkreślanie normalności pojawiania się różnych emocji i 
zachowań 
Upewnij dziecko w poczuciu adekwatności, pomóż realistycznie dostrzec prawdziwą 
odpowiedzialność za kryzys oraz pomóż dziecku w przewidywaniu co może się dalej wydarzyć. 
Pozwól dziecku rysować, zapisywać kronikę, pamiętnik, osobiste doświadczenia i opisy wydarzeń 
oraz czytać książki. 
Zaproponuj dziecku aktywności fizyczne, które będą niwelowały stres - ruch na powietrzu, 
aktywność sportowa. 
Wykorzystuj gry, karty i rysowanie z pamięci. 
 
 



Szkoła Podstawowa /  późna 
 
Dzieci w wieku wczesnonastoletnim bardzo poszukują akceptacji rówieśników, starając się jednak 
utrzymać w jakiś posób swój unikalny sposób ekspresji. Doświadczenie kryzysu możę dziecku 
zabórzyć poczucie adekwatności, tożsamości oraz sens życia, co w efekcie prowadzić może do  
intensywnych emocji i dezorientacji. 
 
Oto nasze propozycje do rozważnia: 
Podkreślaj ich bezpieczeństwo 
Wspomóż dziecko w rozróżnianiu faktów od pogłosek czy plotek 
Uspokój dziecko, że to normalne iż może czuć się zdezorientowane 
Normalizuj uczucia dziecka i jego zachowania oraz pomóż mu przygotować się do przyszłych 
doświadczeń 
Wspomóż wyrażanie własnej osoby oraz upamiętnianie własnych doświadczeń (rysowanie, 
malowanie, pisanie poezji, dziennika, pamiętnika czy rozmowę i dyskusję z innymi) 
Uczestnicz  i wspomagaj eksplorowanie pojęcia śmierci 
Rozmawiaj o wcześniejszych podobnych doświadczeniach, jakie mogły być udziałem dziecka lub 
jego bliskich 
Eksploruj duchowe lub/i religijne doświadczenia oraz wartości z dzieckiem 
Wypróbujcie techniki niewelujące stres oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
 


