
JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM ZACHOWANIA LĘKOWE?  

1. Bądź cierpliwym słuchaczem i uważnym obserwatorem zachowań dziecka. Nie ponaglaj 

jego wypowiedzi, pozwól mu spokojnie skończyć myśl. Uważnie patrz na nie, gdy dzieli 

się swoimi przeżyciami. Wykazuj zainteresowanie problemami dziecka, nawet tymi 

drobnymi – mogą okazać się bardzo istotne.  

2. Spróbuj odczytać z wypowiedzi dziecka, co autentycznie czuje. Ton i sposób mówienia 

może być kluczem do rozszyfrowania jego prawdziwych uczuć. Zwracaj uwagę na 

mimikę i gesty dziecka. Obserwuj dziecko podczas spontanicznych zabaw, o czym mówi 

najczęściej, jakie czynniki wywołują lękowe formy zachowania.  

3. Słuchając, okazuj mu uczucie i poświęcaj tyle uwagi, ile potrzebuje. Nie stawiaj wyżej 

obowiązków domowych (zawodowych) ponad zdrowie psychiczne dziecka.  

4. Naucz się zauważać sygnały, które są wołaniem o pomoc (płacz dziecka, mimika twarzy, 

pozycja ciała, tiki, jąkanie, moczenie się, drżenie ciała, bladość....).  

5. Nie przemawiaj do dziecka, tylko z nim rozmawiaj. Znajdź tematy, które go interesują. 

Nie ośmieszaj jego wypowiedzi, nie osądzaj. Poprzez rozmowę pobudzaj go do myślenia.  

6. Należy stopniowo oswajać dziecko ze wszystkimi sytuacjami, które budzą w nim lęk (nie 

da się ich wyeliminować z codziennego życia). Nie wolno dziecka całkowicie izolować 

przed trudnościami.  

7. Można dziecko nauczyć pewności siebie, stosując pozytywne wzmocnienia.  

8. Mówiąc dziecku o jego mocnych stronach i zaletach, pomożesz mu dostrzec, iż jest 

wartościowym człowiekiem. 

9. Ucz dziecko ładu, porządku i systematyczności. Harmonia panująca w otoczeniu, wycisza 

pobudzoną psychikę dziecka.  

10. Należy wprowadzić przejrzystą organizację życia rodzinnego (zasady i wymagania). 

Porządek dnia nie oznacza sztywności i niezmienności reguł. Zdrowa elastyczność i 

dostosowywanie się do wydarzeń jest tu niezbędna.  

11. Lęki dziecka zmniejszają się, gdy wspólnie z rodziną, będziecie spędzać z nim więcej 

czasu.  

12. Nie odpychaj dziecka, zwłaszcza przed rozstaniem. Odpychając je od siebie, sprawiasz, że 

jego strach się pogłębia. Przytul je, potrzymaj za rękę. Zrób wszystko, by poczuło się 

bezpieczne.  

13. Okazuj dziecku, że o nim pamiętasz.  

14.  

ZALETĄ WSZYSTKICH DZIECI JEST ZDOLNOŚĆ DO ROZWOJU I ZMIANY. PAMIĘTAJCIE O TYM I 

BĄDŹCIE OPTYMISTAMI. Zachowanie dziecka często odzwierciedla zachowanie rodziców. 

Najpierw musimy się zmienić, a dopiero później możemy oczekiwać, że nasze dzieci będą 

zachowywać się właściwie.  

SYMPTOMY LĘKU OBJAWY FIZJOLOGICZNE  Sercowo – naczyniowe: przyspieszony i 

nieregularny rytm serca, rumienienie się lub bladość  Oddechowe: krótki, przyspieszony 

oddech  Skórne: wysypka, nagłe zmiany temperatury ciała, pocenie się, uczucie pieczenia, 

kłucia  Mięśniowo – kostne: drżenie, dygotanie, skurcze mięśni  Żołądkowo – trawienne: 

biegunka, wymioty, bóle brzucha  Inne: bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, nadmierna 

czujność, niepokój, bezsenność, koszmary nocne, omdlenia, częste moczenie się. 
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