
LĘK  - jak go oswoić?  

Najważniejsze jest to aby, nie dać dziecku odczuć że zostało same ze swoimi lękami.  

● przede wszystkim nie wyśmiewać czy zawstydzać dziecka; 

●  cierpliwie wysłuchać i starać się zrozumieć, każdy człowiek mały i duży ma prawo 

do swoich emocji; 

● nie stosować tzw. terapii szokowej, polegającej na bezpośrednim kontakcie z 

lękotwórczym czynnikiem, kiedy dziecko nie jest na to gotowe 

● nie zasypuj dziecka złymi informacjami, ale też nie zatajaj prawdziwych faktów 

Sposoby na radzenie sobie z lękiem u dzieci: 

1. Czytaj  

 
Dziecko identyfikując się z głównym bohaterem opowieści nabywa nowych wzorców 
myślenia, strategii rozwiązań, wzbogaca doświadczenie, by lepiej odnaleźć się w 
nowych sytuacjach. Po przeczytaniu warto omówić bajkę wspólnie z dzieckiem. 

2. Wzmacniaj swoje dziecko 

 
Doświadczanie przez dziecko lęku wpływa na jego samoocenę. Twoją rolą jako 
rodzica jest stałe wzmacnianie swojego dziecka. Możesz to zrobić stosując się do 
poniższych wskazówek: 

○ akceptuj emocje dziecka, 
○ zaspokajaj potrzeby dziecka, odpowiadaj na jego sygnały, 
○ aktywnie słuchaj dziecka, 
○ chwal za najdrobniejszy sukces, 
○ stwarzaj okazje do samodzielnego dokonywania wyborów  

 



3. Relaksuj się ze swoim dzieckiem 

 
W pracy z dziećmi doświadczających lęku możemy skorzystać z gotowych, 
dostępnych w Internecie treningów relaksacyjnych.  

4. Ułuż plan 

 
Bardzo dobrze zadziała plan dnia, starannie ułożony razem z dzieckiem, Pozwoli to 
na wprowadzenie rutyny w życie dziecka.  

5. Zastępowanie myśli lękowych myślą alternatywną obniżającą lęk 

Na przykład: „lęk nie potrafi mnie zranić”; „pomimo lęku mogę robić fajne rzeczy” 

6. Dziennik emocji 

Stwórz z dzieckiem dziennik w którym będzie zapisywać swoje emocje zarówno złe 
jak i dobre, będzie opisywać dokładnie co się wydarzyło w danym momencie kiedy to 
poczuło, co działo się dookoła jak i co zmieniło się w jego ciele np.: szybciej zabiło 
mu serce, spociły mu się dłonie. Następnie omawiaj z nim to co zanotował, ale tylko 
wtedy kiedy będzie chciało się tym dzielić. Pamiętaj, że ma ono prawo do odrobiny 
prywatności.  

 

 


