
 

 

WSKAZÓWKI  DOTYCZĄCE OSWAJANIA  

DZIECIĘCYCH  LĘKÓW 
 

 

 Bądź w dobrej relacji z dzieckiem, zdobądź jego zaufanie i sympatię 

 Rozmawiaj z dzieckiem o jego lękach, daj dziecku rozumienie jego uczuć 

np.: „Widzę, że się boisz, jestem przy tobie, razem znajdziemy 

rozwiązanie” 

 Akceptuj dziecięce lęki ( często wynikają one z kolejnych etapów 

rozwoju i w odpowiednim czasie miną), traktuj je poważnie, nawet, gdy 

wydaja Ci się bezsensowne  

 Bądź spokojny i cierpliwy, zwracaj się do dziecka łagodnie 

 Sam nie ulegaj panice i negatywnym emocjom 

 Pomagaj dziecku stopniowo przełamywać lęki „metodą małych kroków” 

 Przywołuj swoje pozytywne doświadczenia dotyczące pokonywania 

lęków 

 Przypominaj dziecku sytuacje, kiedy było odważne, kiedy radziło sobie z 

różnymi lękami 

 Wspólnie z dzieckiem opracujcie plan oswajania lęków, zachęcaj dziecko 

do tworzenia własnych pomysłów i rozwiązania trudnych sytuacji  

 Kontroluj to, co dziecko ogląda w telewizji, odpowiednio dobieraj gry 

komputerowe, tłumacząc, na czym polega różnica między 

rzeczywistością, a fikcją 

 Nagradzaj i nagłaśniaj sytuacje, kiedy dziecko radzi sobie z lękiem, kiedy 

nie ulega panice i zachowuje się dzielnie 

 Czytaj i opowiadaj dziecku bajki, bądź historyjki terapeutyczne, których 

treścią są podobne sytuacje do tych, które dziecko przeżywa aktualnie, a 

które kończą się pozytywnym rozwiązaniem 

 Wymyślaj zabawy, w których dziecko ma okazję zmierzyć się z lękiem i 

choć w części go pokonać ( zabawa w potwory, zabawa w występy na 

scenie, zabawy w szkołę itp.) 

 Wymyśl z dzieckiem magiczne zaklęcie bądź daj magiczny przedmiot, 

który pozwoli pokonać lęk ( ulubiona maskotka-bohater, albo zaklęcie, 

np. „Wszystkie potwory schowajcie się do nory!”) 

 Rozmawiaj z dzieckiem o uczuciach, wyjaśniaj jak je rozpoznać i nazwać 

 Wierz w dziecko, wzmacniaj jego poczucie wartości i siły i mów mu o 

tym 

 W każdej sytuacji pokazuj, że może na Ciebie liczyć 

 

 



 

 

Czego nie należy robić gdy dziecko się boi 
 

 

 

 

 Nie strasz dziecka nigdy, nawet w żartach np. „ Zobaczysz, dopiero Pani 

w szkole Ci pokaże!”, albo „ Zaraz zabierze Cię jakiś dziad!” 

 

 Nie wyśmiewaj dziecka, nie drwij z jego lęków 

 

 Nie zawstydzaj przed innymi i nie porównuj ( „ Taki duży i się boi, twój 

brat nigdy tak się nie mazał!”) 

 

 Nie złość się na dziecko za to, że boi się czegoś, nie krzycz na dziecko 

 Nie lekceważ lęku, nie zostawiaj dziecka samego 

 

 Nie stosuj terapii szokowej np. zamykanie dziecka w ciemnym pokoju, 

bądź rzucanie na głęboką wodę, kiedy tego właśnie się boi 

 

 Nie „zarażaj” dziecka swoimi lekami 

 

 Nie doszukuj się czyjejś winy w tym, że dziecko przeżywa lęki 
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