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Emocje są nieodłączną częścią naszego życia. Jedną z nich jest lęk, który pełni 

bardzo ważną rolę adaptacyjną. Jego podstawowym zadaniem jest przygotowanie 

naszego organizmu do działania. Pozwala nam dostrzec zagrożenie i uruchomić 

odpowiednie strategie na poradzenie sobie z niebezpieczeństwem.  

 

Czego boją się dzieci? 

W toku rozwoju u dzieci pojawiają się różne lęki, które niejako przypisane są do 

poszczególnych etapów rozwoju. 

Już 8 m. ż. obserwuje się niepokój przed obcymi czy lęk separacyjny. W 10-15 m. ż. 

obecna jest obawa przed ciemnością, głośnymi dźwiękami (grzmoty, huk), dużymi 

przedmiotami, obcymi i hałaśliwymi osobami. W 15-36 m. ż. występuje lęk przed 

ciemnością, zmianami w domu, nieobecnością rodziców, rozstaniem, zwierzętami i 

obcymi ludźmi.  

Im bardziej inteligentne dziecko, tym więcej różnorodnych niepokojów może ono 

przejawiać do 3 r. ż. 

U 3 latków występuje głównie lęki wizualne np. przed starymi ludźmi, maskami, 

ciemnością, czy zwierzętami. 

U 4 latków obserwuje się lęki słuchowe jak nagłe głośne dźwięki czy odgłosy maszyn. 

Nadal jest lęk przed ciemnością, dzikimi zwierzętami, ale także obawa przed 

opuszczeniem przez matkę. Pojawia się też lęk przed śmiercią, a dzieci do 5 r.ż. nie 

wiążą śmierci z ostatecznym końcem. 

U 5 latków dominują lęki wizualne przed istotami nadprzyrodzonymi, postaciami z 

bajek, ciemnością, złymi ludźmi, ale także krzywdą fizyczną czy skaleczeniem.  

U 6-7 latków obserwuje się dużo lęków. Wiążą się z bodźcami dźwiękowymi jak 

telefon, dzwonek do drzwi, odgłosami wydawanymi przez owady i ptaki. Dotyczą też 

ciemności, piwnicy, strychu, postaci chowających się pod łóżkiem lub w szafie, cieni 

postrzeganych jako duchy czy potwory, obawy przed włamywaczami.  



U 8-9 latków lęków jest mniej, ale zauważa się lęk przed niepowodzeniem w szkole, 

który wiąże się z postrzeganiem swojej wiedzy i możliwości.  

Między 9 a 12 r. ż. pojawiają się lęki związane z odrzuceniem przez rówieśników, 

byciem akceptowanym w grupie, wyglądem zewnętrznym, także osiągnięciami w 

szkole, nauczycielami. Nadal występują lęki związane z ciemnością lub krzywdą 

fizyczną. 

Z czasem lęki dziecięce zaczynają być zbliżone do obaw dorosłych i wiążą się z 

relacjami rówieśniczymi, problemami w rodzinie, szkołą, doświadczanymi porażkami, 

obawami dotyczącymi przyszłości. 

 

Jak dzieci radzą sobie z lękami? 

Istnieją różne strategie odreagowywania lęków rozwojowych przez dzieci.  

 

 

Jedną z nich jest maskowanie lęku, które polega na zachowaniach przeciwnych do 

reakcji lękowych takich jak: zachowanie brawurowe, prześmiewcze, popisywanie się 

lub reakcje nadmiernie poważne w stosunku do wieku.  

U dzieci mogą też pojawić się pewne nawyki ruchowe jak kiwanie się, obgryzanie 

paznokci, zawijanie włosów wokół palców (częściej u dziewcząt), kręcenie włosów na 

czubku głowy (częściej u chłopców), wyrywanie włosów, masturbacja. Czynności te 

mają zmniejszyć napięcie emocjonalne, a w konsekwencji przyczyniają się do jego 

wzrostu.  
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Część dzieci w obliczu lęku prezentuje zachowania charakterystyczne dla 

wcześniejszych etapów rozwoju jak używanie mowy dziecięcej czy moczenie się. 

Niektóre dzieci mogą znacznie skracać dystans w stosunku do osób dorosłych np. 

siadać im na kolana, obejmować ich lub całować.  

Częstą reakcją na lęk jest ucieczka w chorobę. Mogą występować bóle brzucha, głowy, 

nudności, wymioty i biegunka, gorączka. Wszystkie te fizjologiczne reakcje organizmu 

pozwalają na uniknięcie konfrontowania się z sytuacją, która wywołuje lęk. 

 

Co może zrobić rodzic? 

Postawa rodzicielska ma tutaj duże znaczenie. Może nasilać i wzmacniać 

reakcje lękowe dziecka lub wskazywać właściwy kierunek radzenia sobie z nimi. 

Częstym błędem popełnianym przez rodziców jest bagatelizowanie tego zjawiska lub 

próba racjonalizowania go.  

Mimo że lęki rozwojowe są czymś naturalnym, rodzice powinni traktować je 

poważnie i wspierać dziecko w pokonywaniu ich. 

 

 

Rodzic powinien stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której dziecko będzie 

mogło opisać to co czuje i czego się boi. Należy okazywać mu zrozumienie, poprzez 

aktywne słuchanie i używanie języka dostosowanego do wieku dziecka. Nie należy od 

razu dawać mu gotowych rozwiązań, ale wspierać i zachęcać dziecko do wymyślania 

jego własnych sposobów na poradzenie sobie z lękiem.  
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Dobrą formą na przepracowywanie lęków może być zabawa. Dziecko 

samodzielnie określa jej reguły, stosuje własne symbole umożliwiające mu 

zrozumienie i stworzenie wyobrażenia pokonania lęku. Dziecko kontroluje też tempo, 

w jakim chce pracować nad swoimi problemami i w sposób symboliczny rozwiązuje 

konflikt. Wpływa to na zaufanie do własnych możliwości rozwiązania problemu i daje 

poczucie sprawstwa. 

Pomocne w pokonywaniu lęków rozwojowych mogą być również bajki. Te o 

charakterze terapeutycznym cechuje prosta forma, szczęśliwe zakończenie oraz 

wątki, które są dla dziecka znajome. Można wykorzystać bajki dostępne na rynku 

czytelniczym lub samemu wymyślić ciekawą historię, która będzie zawierała wątki z 

życia dziecka. W pracy z bajką należy być cierpliwym, gdyż dziecko może chcieć 

wysłuchiwać i omawiać ją wiele razy, co wiąże się z przepracowywaniem trudności, 

jakich właśnie doświadcza. Gdy lęk zostanie pokonany, a temat oswojony, to 

zainteresowanie bajką najczęściej mija.  

W obliczu doświadczania lęków ważna jest próba przywrócenia kontroli, która 

w tej sytuacji zostaje zachwiana. Pomocne mogą okazać się wszelkiego rodzaju 

rytuały, które pomagają dziecku poradzić sobie z silnymi uczuciami i dają poczucie 

kontroli nad trudną sytuacją.  

 

Kiedy zatem powinniśmy się zaniepokoić? 

Lęk staje się dezadaptacyjny, gdy stale się nasila i zaczyna znacząco wpływać 

na pogorszenie funkcjonowania dziecka. Taka sytuacja wymaga skonsultowania się 

ze specjalistą.  Zaburzenia lękowe silnie wpływają na procesy poznawcze. Pogarszają 

spostrzeganie i koncentrację uwagi, upośledzają pamięć. Dziecko zaczyna nadmiernie 

koncentrować się na sobie, przeceniać prawdopodobieństwo wystąpienia 

nieszczęśliwych zdarzeń, tracić poczucie kontroli i sprawstwa nad swoim życiem. 

Znacząco też pogarsza się funkcjonowanie społeczne.  

Podjęcie działań terapeutycznych może zapobiec innym zaburzeniom, takim jak 

depresja czy zaburzenia odżywiania, które często współwystępują z zaburzenia 

lękowymi.  

 


