
Карантин без стресу: поради батькам 

Україна на карантині. Багато сімей опинилися в ізоляції вдома і це не просте 
психологічне випробування. Як цей час використати з користю? Відчувати не 
обмеження, а можливості. Як говорити з дітьми про вірус і чим зайняти їх на 
карантині? 

Дайте час на адаптацію 
Коли ми зіштовхуємося з новими умовами, нам всім необхідний час, аби звикнути. І 
перші півтора-два тижні карантину - адаптація до нових умов. Якщо діти почали 
поводитись гірше, якщо ви зриваєтеся, відчуваєте, що все виходить з-під контролю 
– це нормально. Дайте час собі та оточуючим на адаптацію. При цьому нагадуйте 
собі – «ми гарні батьки», що б в цей час вдома не відбувалось, який би ґвалт не 
стояв, треба говорити собі – «я гарний батько/мати, я впораюсь, я дорослий» 
Насправді, зараз всі намагаються впоратись з панікою, і це не може не 
відобразитись на батьківській самооцінці. Це складно, але вона має бути 
непохитною. Перше, що необхідно прийняти, це те, що неможливо все тримати під 
контролем, друге – що ми завжди найкращі батьки для своїх дітей, третє - треба 
домовлятися з дітьми.


Слабкі сторони 
Наступне, що можна зробити, після періоду адаптації - поспостерігайте за своїми 
родинами і виявіть, де є слабкі місця. Якщо в родині є слабкі теми, то зараз вони 
вийдуть на поверхню. «Слабка тема», наприклад, це невміння озвучувати свої 
потреби, або доносити їх не як потребу, а як претензію, або невміння реагувати на 
агресію, або взагалі нерозуміння, чим займатись разом. Вам треба з’ясувати ці 
місця, щоб потім шукати методи спільне та зрозуміти один одного більше.


Розповідайте дітям про загрози 
Говоріть з дітьми, коли самі спокійні, коли маєте відповіді. Розкажіть, що зараз в 
усьому світі шукають засіб, вакцину, можливість запобігти вірусу. Час від часу у 
світі бувають такі захворювання і вже не раз люди знаходили засоби боротьби. 
Зробіть кілька разів акцент на тому, що ми у безпеці, що ми невразливі, що 
карантин – це не покарання і не канікули. Це особливий час, коли ми бережемося і 
бережемо інших. ТА навіть рятуємо світ. Поясніть, чому потрібно носити маски. 
Звичайно, треба подавати це в ігровій формі – вдягати маску на дитину без паніки 
та тривоги в очах, уявляйте наприклад, що ви - супергерої, що рятують нашу рідну 
Україну та світ в цілому. 


Взаємодопомога 
Зараз діти, так само, як і ми, перебувають у напрузі. Вони відчувають загальну 
тривогу від невизначеності, від напруги батьків, від зміни звичного режиму та 
обмежень. До цього додаються хвилювання про ДПА/ЗНО – поки немає розуміння 
щодо цього питання, від цього напруга посилюється. Тобто, зараз діти, особливо 
старші, потребують батьківської підтримки, вони очікують від батьків психологічної 
допомоги. Ідеально, якщо батьки намагаються бути в контакті зі станом дитини і її 
почуттями, чесно говорять про те, що з нами відбувається. Треба просто сказати: 
“Якби мені зараз було потрібно вчитися вдома, я би, мабуть, на все забив. Мені 
самому складно зараз зібрати себе в купу. Давай допоможемо одне одному – 
наприклад, разом складемо розклад на день. Я потребую твоєї допомоги”. 
Залучайте дитину до дій.




Дітей не потрібно розважати 
Важливо пам’ятати, що дітей не потрібно увесь час розважати. Головне правило 
карантину – дорослі знаходьте час на себе та свої захоплення. Треба дати дітям 
можливість усвідомити, як це – бути з батьками так довго. Тому що діти до цього 
теж не звикли. Треба поспостерігати, що буде проявлятись у стосунках. І треба 
дати дітям понудьгувати – нехай вони скучать за школою, навчанням зокрема. Цей 
карантин можна перетворити на джерело більшої близькості. А близькість – це коли 
ми заново дивимось на своїх дітей, бачимо їх з інших боків і, може, ми побудуємо 
нові комфортні кордони для кожного у родині. А ще - цу відчуття поваги до 
особистого простору кожного.Тому це нормально, коли у вашому розкладі буде 
«особистий» час.


Ситуація, в якій ми опинились, вимагає стійкості, а її ніде взяти, окрім як в собі та 
підтримці. Дозволяйте собі хоча б пів години повної паузи, такого собі «детоксу», 
щоб відновити сили. Обмежуйте час в соцмережах. Приділяйте час заняттям, які 
приносять радість. І пам’ятайте: ми дітям не потрібні 24 години на добу, їм треба 
побути самим, без нас, ми не аніматори в їхньому житті, ви - найрідніші, які можуть 
бути поруч та розумієте, коли треба дати дитині побути наодинці. Треба дати дітям 
можливість самим організувати себе. Налаштуйтеся, та я впевнена, ми вийдемо з 
карантину більш близькими та адаптованими до життя. 



Я хочу додати одну рекомендацію, яка зараз може вкрай корисною:  
Зробіть з дитиною «хатку для равлика». Що це? :) 

Пам’ятаєте, більшість із нас, бувши дітьми, майстрували, будували різні чудернацькі 
будиночки, намети, халабуди — вдома із ковдр, подушок та інших матеріалів, які 
траплялися під руку й на що вистачало сили й фантазії. І ці моменти були насичені 
особливою атмосферою піднесення, захоплення й цікавості. Так можна було 
гратися годинами: ховатися від батьків та сестер/братів, ховати свої скарби, 
вигадувати різноманітні рольові ігри, читати книжки, лежати та просто думати, 
мріяти, та просто бути на одинці із собою. 


Халабуда, шатро, будиночок, намет, перевернуті подушки та всілякі конструкції із 
ковдр — це все про важливість відокремленого, безпечного місця для дитини, — 
розповідає про значення окремого дитячого простору. 


Що ж відбувається з дитиною, яка перебуває під постійним наглядом, контролем 
дорослого? Як мінімум, здоровий малюк намагатиметься відокремитись у те місце, 
де йому буде комфортно і, де буде хазяїном саме він. І таким місцем може стати 
невеличкий будиночок із коробок, вігвам тощо. Особливо потрібен для діток, у яких 
обмежений простір, які не мають свого «кутка» (кімнати, місця), у кого є молодший 
братик чи сестричка. Тому що нам усім — і дорослим, і малим необхідне 
усамітнення, час побути наодинці. А вігвам, намет — прекрасний спосіб 
розслаблення, усамітнення, релаксу для дитини. 


А ще, якщо ви прикрасите цей вігвам разом із дитиною, поставите туди проектор 
зоряного неба, ввімкнете спокійну музику чи гірлянду — я впевнена, що таке місце 
стане улюбленими для вашої дитини та рівень стресу буде знижений.

Не забувайте про вік: якщо із дитиною 1–2 років ви можете перебувати разом, то 
для старших діток важливо бути наодинці. І пам’ятайте, що вриватись, заходити на 
територію будиночку, а тим паче «наводити лад» без дозволу — категорично 
заборонено! Варто запитати: «А чи можу я приєднатися до тебе?», і якщо дитина 
запросить вас до гри, на свою територію, з повагою приходьте до неї.


Яким же чином можна її облаштувати простір для дитини вдома?

Звичайно, потрібно батькам розраховувати на власний ресурс: часу, фантазії та 
фінансів. Можна шити, декорувати самостійно, і витратити чимало часу.

Зонувати територію дитячої кімнати можна, використовуючи, засоби декору: різні 
подушки, пуфи, дитячі матраци та різного роду підстилки, килимки або ж це може 
бути готовий виріб у вигляді картонного будиночка, намет чи вігваму


У вігвамі малюк може проводити час з батьками або ж усамітнюватися і гратися 
самостійно. У середині іграшкового шатра дитині можна облаштувати за допомогою 
килимків, матраців, подушок та іншого декору (гірлянд, прапорців) повноцінне місце 
для відпочинку та дозвілля.

Фантазуйте разом, вам сподобається!








