
JAK WYGLĄDA DZIECIĘCY LĘK? 

Przede wszystkim ma 3 oblicza: 

 CIAŁO 

Reakcja fizjologiczna dziecka będzie zgodna z podstawowym mechanizmem obronnym – „walcz, albo 

uciekaj”. Ten rodzaj działania inicjuje wszystkie siły organizmu do walki lub ucieczki przed zagrożeniem. 

Tym samym mamy np. przyspieszoną akcję serca, szybszy oddech i…w konsekwencji mogą pojawić się 

dolegliwości somatyczne, jak bol brzucha, nudności czy inne. 

 MYŚLI 

Dziecka myśli będą krążyły wokół tylko jednego tematu, czyli rzeczy, której się obawia. Natłok myśli, 

często przeistacza się w istną „burzę zwątpień i niepewności”. 

 ZACHOWANIE  

Dziecko w obliczu tego, czego doświadcza, będzie podejmowało określone reakcje np. niepewnego 

przestępowania z nogi na nogę, wiercenia się czy wprost unikania źródła lęku (np. niechęć do pójścia 

do dentysty). 

Wszystkie te aspekty lęku, czyli zarówno myśli, jak i reakcje organizmu oraz zachowanie mogą ujawniać 

się z różnym natężeniem i u każdego dziecka mogą mieć inną częstotliwość i skalę występowania. 

I tak …lęk – lękowi nie jest równy, ale jest tak samo poważną sprawą dla dziecka. To znaczy, że jeśli 

dziecko boi się ciemności, a na co dzień w zabawie pokonuje np. smoki to NIE mówimy: -„no, co Ty 

synku, taki z Ciebie rycerz, a tu zwykłego braku światła się boisz, oj tam!”. 

Tego typu próby zażegnania lęku nie tylko będą niesprzyjające, ale mogą zaszkodzić. Zamiast odwracać 

uwagę od lęku, należy próbować interpretować sam lęk jako wyzwanie w stylu komunikatów „na 

pewno dasz radę” itd. Warto przyjrzeć się uważnie czy dziecko ma jakieś objawy, które budzą nasz 

niepokój. 

WSKAZÓWKA 

Warto spisać kiedy, o jakiej porze występują, w jakie dni tygodnia. Często wnikliwa obserwacja , 

pomaga odróżnić lęk rozwojowy od sytuacji kryzysowej, która przejawia się m.in. nasilonym lękiem. 

Nikt nie jest w stanie wyeliminować lęku z codziennego życia. Co więcej, ten lęk, z którego,  z którego 

tak często pragniemy zrezygnować, którego pragniemy pokonać, jest również dobrą emocją, bo 

informuje nas, na co mamy uważać, co jest dla nas ważne, co się dla nas liczy. Dlatego nie należy 

„walczyć” z lękami, co raczej je oswajać i stopniowo, wraz z rozwojem, przejmować nad nimi kontrolę.  

  

 


