ЯК ГОВОРИТИ З ДІТЬМИ ПРО ВІЙНУ
Говоріть дітям правду
Кажіть дітям правдиву
інформацію, в толерантному
обсязі відповідно до їхнього віку.

Створіть відповідні умови
для розмови про війну
Є дуже важливим, щоб діти
почувалися в безпеці та
спокої.

Дайте дітям простір,
щоб вони могли говорити
про свій страх
Скажіть дітям, що ви з ними.
Не поспішайте. Не применшуйте
і не ставте під сумнів їх почуття.

Покажіть дітям, що ви розумієте, що
те що відбувається збиває з пантелику
та є складним.Скажіть їм, що їхні
почуття є нормальною реакцією
на ненормальну ситуацію- війну.
Допоможіть дітям виразити їхні
почуття, наприклад за
допомогою гри, малювання або
уформі короткого оповідання,
казки чи розповіді.

Уникайте стереотипів
Уникайте шкідливих стереотипів та
генералізації. Якими б не були наші
почуття на рахунок Росії та Путіна,
наші діти мають знати що не всі
росіяни погані люди.

Цікавтеся, що діти про все це думають
Намагайтеся слухати, дізнайтеся що вже
діти знають, що чули і звідки про це дізналися.
Покажіть дітям, що ви раді, що можете
з ними про це відверто поговорити.
Поділіться своїми поглядами та почуттями
щодо конфлікту на Україні. Дозвольте і дітям
висловити їхні погляди та емоції.
Не залишайте наодинці з цим питанням
дітей старшого віку та підлітків. Говоріть
з нимипро все, що вони чують та бачать у ЗМІ.

Визнайте серйозність ситуації
та будьте уважні
Будьте особливо чуйні до дітей, яких війна
зачепила більшою мірою (наприклад їхні
родичі на Україні або в Росії, батьки
служать в ЗСУ або у дітей
травма пов’язана з війною).

Що ще
може допомогти?
Приведіть дітям приклади
людей та організацій, які
допомагають.

Розповідайте історії
людей, які пережили
війну і справилися з цим.
Спробуйте разом придумати спосіб,
як ви можете приєднатися до
подолання проблеми.
Співчувайте та підтримуйте інші важливі цінності.

Не забувайте і про себе. Активно шукайте
позитивний досвід у спілкуванні з дітьми.

Пам’ятайте, що спільна участь, взаємна підтримка, контакт а приклади
доброї практики є найкращими методами в подоланні складних та
www.centrumlocika.cz
неочікуваних подій.
www.detstvibeznasili.cz

