
Je v poriadku povedať: "Neviem, 
ale myslím si, že...", prípadne 

"Neviem, ale zistím to". Využite 
takéto situácie ako príležitosti 
naučiť sa spoločne so svojími 

deťmi niečo nové!

Je v poriadku 
nepoznať odpoveď 

Hrdinovia, 
nie tyrani

Šíri sa množstvo správ v spojitosti s koronou

Niektoré však nemusia byť pravdivé. Navštevujte preto 
dôveryhodné weby napríklad od Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public, UNICEF 

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 
alebo https://korona.gov.sk/.

Kontrolujte, či sú vaše deti v poriadku. 
Pripomínajte im, že vám na nich záleží a že s 
vami môžu kedykoľvek hovoriť. Nazabúdajte na 
spoločné zábavné aktivity!

Na záver

6 Rozprávajte sa o COVID-19
Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19

Buďte ochotní rozprávať sa s deťmi o korone. Môžete si byť istí, že toho už veľa počuli. Tajomstvami ich neochránite, 
otvorenosťou a úprimnosťou áno. Zamyslite sa, do akej miery sú vám deti schopné  porozumieť. Poznáte ich najlepšie, preto 

prispôsobte obsah veku dieťaťa!

Buďte otvorení a počúvajte
Dovoľte dieťaťu hovoriť s vami otvorene. Pýtajte sa ho 
otázky, aby ste zistili, koľko toho už vie.

Buďte čestní
Na otázky detí sa snažte vždy odpovedať pravdivo. 
Nezabudnite vziať do úvahy vek vášho dieťaťa a jeho 
schopnosť porozumieť informáciám, ktoré mu podávate.

Podporte ho
Vaše deti môžu byť vystrašené alebo zmätené. Dajte im 
priestor na zdieľanie toho, ako sa cítia a dajte im vedieť, že 
ste tu pre nich.

Vysvetlite deťom, že vírus COVID-19 nemá nič 
spoločné s tým, ako ľudia vyzerajú, odkiaľ 

pochádzajú, ani akým jazykom hovoria. 
Povedzte svojim deťom, že je správne súcitiť s 
chorými a sympatizovať s tými, ktorí sa o nich 

starajú. 
Zdieľajte s deťmi príbehy ľudí, ktorí sa zo 

všetkých síl snažia zastaviť šírenie choroby  
a pomáhajú chorým.
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Kliknutím sem získate ďalšie tipy!

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



