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POMOČ OTROKU OB 
IZBRUHU EPIDEMIJE



Znašli smo se v razmerah, ki jih nismo vajeni. 

Ob tem lahko tako otroci kot tudi odrasli 
občutimo negotovost, tesnobnost, 
anksioznost in zaskrbljenost v nastalih 
negotovih okoliščinah.

To je normalen odziv na situacijo, ko se 
borimo s pandemijo. 

V nadaljevanju je zbranih nekaj nasvetov za 
lažje spoprijemanje s težavami v danih 
razmerah. 



Poskusite ohranjati zdravo rutino

• Če imate možnost, ohranite normalno dnevno rutino: 
jutranje vstajanje, zajtrk, čas za šolo, kosilo, igro, 
prosti čas, večerjo, večerno umirjanje. 

• Rutina in predvidljivost dnevnih aktivnosti 
omogočata občutek varnosti in nadzora pri otrocih in 
mladostnikih. 

• Delo in učenje opravite, vendar urnik malo 
prilagodite, saj delo doma poteka drugače kot v šoli.

• Vzemite si čas za skupni ogled filma (kino večer ).



Poskusite ohranjati zdravo rutino

• Če je le mogoče, se odpravite v 
naravo, saj  lahko to izboljša 
razpoloženje. Pri tem upoštevajte 
vsa trenutna navodila vlade.

• Ne pozabite na gibanje, telesne 
dejavnosti prispevajo h krepitvi 
zdravja in dobrega počutja. Lahko 
jih izvajamo tudi v stanovanju. 



Poskusite ohranjati zdravo rutino

• vzdržujte socialne stike – v tem času 
naj potekajo preko telefona in video 
klicev 

• Izkoristite večer za branje; če vam 
doma zmanjka knjig, imate možnost 
uporabe Biblosa (navodila ste prejeli 
preko e-pošte, objavljena so tudi na 
spletni strani  šole).



POGOVOR

• Otrokom in tudi odraslim je v pomoč, če se 
lahko pogovarjamo o naših skrbeh in 
pomislekih.

• Poskušajte najti primeren čas in prostor za 
pogovore o tem. Pomembno je, da je to čas, 
ko nismo pod stresom, utrujeni ali zaposleni z 
nečim drugim. To tudi naj ne bo čas tik pred 
spanjem. 



POGOVOR

• Starši moramo biti včasih pozorni na različne 
znake, saj nam otroci vedno ne povedo na 
glas, kaj jih skrbi. 

• Manjši otroci se v takšnih trenutkih morda bolj 
kot običajno stiskajo k staršem, pojavlja se 
razdraženost, iskanje pozornosti, strahovi, ki 
jih prej ni bilo, ipd. 



V pogovoru z otroki je pomembno, da: 

• jim date vedeti, da je razumljivo, da se počutijo 
tesnobno, zaskrbljeno, 

• jim pomagate razumeti razmere in dogajanje, 

• se pogovorite o malih stvareh (kako si natančno 
umivamo roke, zakaj ne obiskujemo starih staršev 
in prijateljev, razložimo, da bodo za vse bolne 
poskrbeli zdravniki, ki so za to usposobljeni),

• začnite z odprtimi vprašanji, na katere otroci ne 
morejo odgovoriti s preprostim ''ja'' ali ne'‚



V pogovoru z otroki je pomembno, da: 

• pozanimajte se, na kakšne informacije o trenutnih 
razmerah so starejši otroci naleteli preko 
interneta, družbenih omrežij, prijateljev; tako 
boste lažje razumeli njihove skrbi in strahove,

• omejite otrokovo izpostavljenost novicam brez 
nadzora, uvedete lahko npr. ''čas za novice'', kjer 
vsi skupaj pregledate novosti in se pogovorite o 
vprašanjih, ki se otroku pri tem porajajo. 



Vpliv naših odzivov v stresni situaciji na otroke

• Pomembno je, da smo odrasli pozorni na to, 
kako se odzivamo v stiku z otroki. 

• Otrokom pokažimo, da je določena stopnja 
tesnobe, anksioznosti in zaskrbljenosti 
normalna in povsem običajna in da jo 
doživljamo vsi, tudi odrasli. 



Vpliv naših odzivov v stresni situaciji na otroke

Hkrati otrokom pokažimo načine, kako se z 
anksioznostjo lahko spopademo, svetujmo jim: 

pogovori se s starši ali prijatelji, sošolci 

ko si zaskrbljen, ampak v tem trenutku ne 
moreš narediti in spremeniti ničesar, skušaj 
preusmeriti svoje misli na kaj zabavnega, 
lepega



Starši, ne pozabite tudi nase …

• Razumljivo je, da se tudi odrasli počutimo 
tesnobne in zaskrbljene. Spopadamo se z 
mnogimi izzivi, trenutne razmere so negotove 
tako z zdravstvenega kot tudi s finančnega vidika. 

• Poiščite stvari, ki vam pri soočanju s težavami v 
teh novih okoliščinah pomagajo. 

• Spremljajte le zanesljive vire:

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

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Starši, ne pozabite tudi nase …

• Pogovorite se o svojih strahovih z nekom, ki 
mu zaupate. 

• Počnite stvari, ki vas sproščajo in pomirjajo.

• Kuhanje nam lahko preusmeri misli, obenem 
pa tako zagotovimo, da jemo uravnoteženo in 
zdravo hrano. Če v kuhanju niste vešči, obstaja 
veliko spletnih strani s preprostimi recepti, ki 
jih lahko preizkusite s svojimi otroki. 



Uporabni spletni članki

Nasveti dr. Ljubice Marjanovič Umek v situaciji 
epidemije za starše:

• https://www.mladina.si/196547/starsi-ostanite-
mirni-ne-pa-brezbrizni-kot-tudi-ne-panicni/

• https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-
koronavirus/razvojna-psihologinja-starsi-ostanite-
mirni-a-ne-brezbrizni/517024

https://www.mladina.si/196547/starsi-ostanite-mirni-ne-pa-brezbrizni-kot-tudi-ne-panicni/
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/razvojna-psihologinja-starsi-ostanite-mirni-a-ne-brezbrizni/517024


Če potrebujete kakršnokoli pomoč, mi 
lahko pišete na naslov:

tjasa.nezmah@slander.si

ali pokličete na št.:
070 838 835

mailto:tjasa.nezmah@slander.si


Res je, da je delo za šolo pomembno, a je 
le del našega življenja. 

Zato se zaradi tega ni smiselno slabo 
počutiti in se prepirati. 

Naj bo ta čas, ko moramo ostati doma, 
čas za družino, skupno druženje, 

pogovore in občutek varnosti.

Ostanite zdravi! 


