
Jak przekonać dziecko do noszenia maseczki? 

 

Dzieci mogą chorować niemal bezobjawowo, ale zarażać innych. Ministerstwo 

Zdrowia podkreśla, że obecnie każdy z nas jest traktowany jako osoba potencjalnie zakażona. 

Nosząc maskę, chronimy innych w przestrzeni publicznej. Dlatego z tego obowiązku nie 

zwalnia się dzieci. Z nakazu noszenia masek, po konsultacjach, zostały wyłączone dzieci 

poniżej 4 r.ż. 

U niektórych dzieci nawet najprostsze maski mogą wywoływać strach. Są dzieci, które 

przeraża święto Halloween czy takie, które boją się klaunów. Jednym z powodów, dla których 

dzieci mogą uważać maski za niepokojące, jest to, że zdolność rozpoznawania i czytania 

twarzy jest u nich znacznie słabsza. Począwszy od około 6 roku życia, dzieci zaczynają 

rozwijać te umiejętności, ale dopiero w wieku około 14 lat osiągają poziom umiejętności 

dorosłych w rozpoznawaniu twarzy.  

Nie wszystkie dzieci są w stanie zrozumieć zaistniałą sytuację, więc noszenie 

maseczek jest dla nich nowym i dziwnym zjawiskiem. Mogą nie zgadzać się na założenie 

maski, dodatkowo wszelka ingerencja w obrębie twarzy może powodować stres, opór, płacz, 

krzyk itd. Wykorzystajmy więc ten czas pobytu w domu, żeby je do tego przygotować. 

Zacznijmy przyzwyczajać dziecko stopniowo, spokojnie, nie na siłę.  

Szczególny problem może pojawić się u dzieci z zaburzeniami integracji 

sensorycznej. Nadwrażliwość dotykowa może  powodować nieprzyjemne doznania w obrębie 

twarzy podczas zakładania i noszenia maseczki. 

Dlatego postarajmy się, aby zakładać maseczkę flizelinową (tzw. medyczną), 

bawełnianą, kolorową, w ulubionym kolorze dziecka lub też chusty (tzw. bandanka), lekki 

szalik. Maseczka powinna być dopasowana do twarzy dziecka, by nie powodowała zbędnego 

ucisku lub uwierania. Dobrze jest, żeby dziecko zapoznało się z maseczką, pobawiło się nią 

(po prostu wzięło do rąk). Jeśli dziecko nie chce tego zrobić, można spróbować za jakiś czas -

pozostawiając maseczkę na widoku. Może się zdarzyć też tak, że dziecko założy maseczkę 

swojej maskotce, czy rodzicowi, ale nie będzie chciało założyć jej sobie – pozwólmy mu na 

to. Próbujmy różnych sposobów (tu liczy się nasza kreatywność) np.: możemy doszyć do 

maseczki ulubioną postać bajkową, narysować wesołą minkę, ułożyć rymowankę podczas 

zakładania maseczki („Raz, dwa, trzy musimy wyjść. Zakładasz maseczkę Ty. Ja już to robię, 

zobacz sam(a). A czy Ty potrafisz pokaż nam”). Pomóc może także nawiązanie 

do superbohaterów, którzy noszą maski „My też możemy być superbohaterami i chronić 

innych ludzi przed zarazkami, nosząc te maski przez jakiś czas”. Zachęcajmy, chwalmy każdy 

mały krok, pokażmy swoje zadowolenie, gdy dziecko nam pomaga np.: założyć maseczkę 

swojej maskotce. Możemy też wydrukować kolorowankę dla dziecka z jego ulubionymi 

postaciami i dokleić im zrobioną małą maseczkę, czy ją dorysować. Chodzi o to, żeby 

zakładanie maseczki kojarzyło się dziecku z czymś miłym, pozytywnym. Spróbuj też w domu 

założyć, a następnie zdjąć maseczkę, żeby dziecko zobaczyło, że za maseczką, jest jego 

mama, tata czy brat i on sam - uśmiechając się wtedy do siebie, można zgadywać jaka mina 

skrywa się pod maseczką? Powoli oswajajmy – to najważniejsze.  

Ważne jest, by rodzic zakładający dziecku osłonę twarzy wcześniej dobrze umył  

i wydezynfekował ręce. Przed wyjściem warto też wytłumaczyć dziecku, że ręce nie mogą 

dotykać założonej maseczki, jak już będziemy na spacerze, poza domem (można wtedy 

zaproponować grę: „kto dłużej wytrzyma nie dotykając rękoma maseczki”).  
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