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TRUDNE SPRAWY: JAK POMÓC DZIECKU, KTÓRE SIĘ BOI  

Obszar zainteresowań: dziecko boi się, reaguje stresowo, mówi o strachu lub okazuje go w różnych 

sytuacjach; czuje lęk 

PODSTAWOWE POJĘCIA:  

Na start warto uświadomić sobie, że strach i lęk stanowią dwa odrębne pojęcia w psychologii.  

- Strach: reakcja na bodziec, który zaistniej w rzeczywistości, np. groźnie wyglądający pies biegnący w 

naszą stronę. Strach ustępuje, gdy ustępuje wpływ bodźca.  

- Lęk: reakcja oparta na naszym przewidywaniu zagrożenia. Np. lęk przed ugryzieniem psa, pomimo 

tego, że spaceruje on spokojnie zapięty na smyczy. Lęk ma znaczenie ewolucyjne – chroni nas przed 

różnymi działaniami, w oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie i temperament. Lękamy się wysokości, 

dużej prędkości czy głośnych dźwięków. Lęk ma także wymiar subiektywny – jest zależny od naszych 

przekonań.  

PO CZYM POZNASZ, ŻE DZIECKO SIĘ BOI?  

W przypadku funkcjonalnego strachu, dziecko boi się w sposób nie pozostawiający wątpliwości:  

• Ucieka lub atakuje 

• Krzyczy 

• Trzęsie się 

• Chowa się za osobą dorosłą 

• Płacze 

• Przyspiesza mu oddech, powiększają się źrenice 

• Czasem ma chwilowe trudności w poruszeniu się.  

Niefunkcjonalny lęk, którego doświadcza dziecka, dezorganizuje jego funkcjonowanie. Przejawia się jako: 

• zwiększona drażliwość, impulsywność 

• agresja 

• wycofanie się, zamknięcie się w sobie, niechęć do interakcji 

• moczenie nocne 

• problemy ze snem 

• osłabienie apetytu 

• skarżenie się na bóle brzucha, głowy 

• obniżony poziom koncentracji uwagi. 

Często taki sam komplet zachowań może sygnalizować chorobę, być wynikiem silnego zmęczenia lub 

przestymulowania. Dlatego niezwykle ważne jest poszukiwanie przyczyn zachowania dziecka, aby adekwatnie 

zareagować, a nie tylko zaopiekować się objawem. 

BARDZO ZŁE PRAKTYKI  
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Podstawą lękowej postawy może być nieadekwatna reakcja dorosłych w chwili strachu. Nieadekwatna, czyli:  

- ignorująca: „No, przecież nic się nie stało” 

- podważająca emocję: „Przesadzasz, nie było tak źle” 

- wymijająca: „Chodź, wracamy szybko do zabawy i zaraz o tym zapomnisz” 

- zawstydzająca: „Chłopaki nie płaczą”, „Widać, że dziewczynka, płaczesz i płaczesz” 

- obwiniająca: „Masz za swoje! Mówiłam Ci, żebyś tutaj nie przychodził” 

Myślę, że limit złych praktyk nie został wyczerpany, ale czujesz to, prawda? Strach jest tak samo ważną reakcją 

jak radość. Tak jak nigdy nie przychodzi nam do głowy uciszanie czyjegoś śmiechu czy podważanie: „Przesadzasz, 

nie możesz być aż tak zaradosny!” – tak samo należy potraktować inne emocje, których doświadczamy. 

JAK WSPIERAĆ?  

Kluczem do wsparcia jest rozmowa. Jakie komunikaty będą wspierające? 

- unikające oceny: bez zawstydzania, poniżania, podważania 

- rozmowa w zabawie: dziecko może odtwarzać trudne zdarzenia w zabawie, czasem uporczywie wracać do 

jednego tematu – warto dać temu szanse, podążać za dzieckiem, a jeśli wyniknie to z naturalnego przebiegu – 

uczestniczyć w budowaniu szczęśliwego zakończenia; gdy dziecko przepracowuje lęk przed psami, bawiąc się w 

weterynarza robiącego zastrzyk, możesz żartować – uciekać, robić wesołe miny – wcielając się w rolę psa (tym 

razem dziecko ma kontrolę i jest weterynarzem, a obiekt strachu zastępuje grozę śmiechem) 

- uprawomocnienie emocji: „To normalne, że się przestraszyłeś!”, „Jak wyglądał ten pan? Naprawdę? Też bym 

się przestraszyła!” – dziecko ma szansę zaakceptować swój strach i mówić o nim bez poczucia wstydu 

- oferta pomocy: „Może mogę Ci jakoś pomóc?”, „Wymyślmy razem jak to rozwiązać” 

- podziel się swoją praktyką: „Kiedy boję się pomaga mi przytulanie”, „Kiedy czuję lęk, lubię go narysować. Masz 

ochotę narysować swój?” 

- przypomnij praktykę dziecka: „Pamiętasz, gdy bałeś się koni? Pamiętasz jak skończyła się ta historia? Poznałeś 

Płotkę i teraz jeździsz jak zawodowy dżokej! Myślę, że z pieskiem babci będzie tak samo. Przyjrzymy się mu z 

bliska?” 

- zgoda na trwanie emocji: jest w nas czasem, budowana na dobrej intencji, chęć przywrócenia radości każdej 

żywej istocie – warto dać emocji wybrzmieć do końca, przekierowanie uwagi na inne działanie może poskutkować 

chwilowym wycofaniem objawów, ale w kwestii przyczyny, pozostawi dziecko w poczuciu, że jego strach jest za 

trudny nawet dla dorosłych.  

DOBRE PRAKTYKI  

Lęk wiąże się z niechęcią do zmiany. Dobrze czujemy się w sytuacji, którą znamy. Dlatego „uporządkowanie 

rzeczywistości” bardzo pomaga. Jak uporządkować przedszkolną rzeczywistość?  

- opisuj co się zaraz wydarzy, powtarzaj to wielokrotnie 

- korzystaj z obrazkowych planów dnia 

- zapoznawaj dzieci z nową sytuacją, uprzedzaj o zmianach  



Monika Sobkowiak (Pani Monia) 
https://edumail.pl 

- zwolnij, żeby dziecko miało szansę na obserwacje i badanie gruntu.  

Połączenie tych strategii przyczyni się do budowania poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i zaufania do osób 

dorosłych. To niezbędny fundament dla niwelowania lęków. 


