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«Як говорити з дітьми про коронавірус?»  
Ольга Косенчук – начальник відділу дошкільної та початкової освіти 
Українського інституту розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, 
доцент.  
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          «Як говорити з дітьми про коронавірус?»  



Як захистити себе та свою родину від інфікування? 
 
Як підготувати свою дитину до умов карантину? 
 
Як навчити дитину безпечної поведінки? 
 
Як говорити з дітьми про коронавірус? 
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Порада 1. 
Приділіть 
достатньо часу, 
щоб поговорити з 
дітьми про 
коронавірус і дати 
відповіді на їхні 
запитання. 
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КОРОНАВІРУС – це група 
вірусів, від яких людина 
може дуже сильно захворіти.  
Віруси – це такі крихітні 
організми, що їх навіть 
неможливо побачити.  
Їх стає видно тільки за 
допомогою спеціальних 
пристроїв із лінзами.  
Через свій крихітний розмір, 
вони можуть легко 
потрапити в тіло людини і 
змусити її хворіти. 
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«Як говорити з дітьми про коронавірус?» 

Поясніть дітям, що їхнє 
здоров’я в їхніх руках.  
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Практикуйте соціальне дистанціювання 
 
 
 
Допоможіть дитині засвоїти навички  
правильної поведінки та гігієни 
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Закріплюйте знання на практиці. 
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Відповідайте на питання, що непокоять дітей.  



 
 
«Як говорити з дітьми про коронавірус?» 

підвищення якості дошкільної освіти в Україні 16 
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Дотримуйтеся рутин 
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Обережно закінчуйте розмови. 
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«Як говорити з дитиною про коронавірус» 
 
 
• Приділіть достатньо часу, щоб поговорити з дітьми про коронавірус і дати 

відповіді на їхні запитання. 
 
• Поясніть дітям, що їхнє здоров’я в їхніх руках.  
 
• Закріплюйте знання на практиці. 
 
• Відповідайте на питання, що непокоять дітей.  
 
• Дотримуйтеся рутин 
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«Як говорити з дітьми про коронавірус?» 

Будьте здорові та дбайте про свою родину! 
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