
Praca z dziećmi 
nieśmiałymi 



Nieśmiałość to pojęcie bardzo złożone i nie posiadające jednej konkretnej 
definicji. Bycie nieśmiałym może oznaczać, iż jest się trudnym w kontakcie z innymi, 
z powodu ostrożności, bojaźliwości lub nieufności. Osoby te cechuje także 
ostrożność w kontaktach społecznych lub w działaniu, często nie okazują pewności 
siebie, co może wynikać z braku wiary w swoje możliwości. Nieśmiałość kojarzona 
jest zatem z rezerwą w kontaktach z innymi, skromnością, niechęcią do publicznych 
wystąpień, powściągliwością w okazywaniu uczuć, strachem, nieadekwatnym do 
sytuacji zachowaniem. Jednakże, u każdej nieśmiałej osoby może objawiać się ona 
na różne sposoby: nasilona może być tylko jedna cecha lub mogą występować 
wszystkie z różnym natężeniem. Nieśmiałość oznacza więc różne style zachowań u 
różnych osób, obejmuje także całe spektrum zachowań: od niewielkiego poczucia 
skrępowania w sytuacjach społecznych, aż po występowanie traumatycznych 
lęków, które dezorganizują życie osoby ich doświadczającej. Na szczęście, jest 
wiele rzeczy, które mogą zrobić nauczyciele oraz rodzice, aby zniwelować objawy 
nieśmiałości!  

1. Bądź świadomy występowania nieśmiałości. 

Często zdarza się, że nieśmiałość przybiera różne formy. Dzieciaki i 
młodzież, którzy się nią cechują, nie muszą wcale zachowywać się cicho, wstydzić 
się prosić o pomoc, czy dystansować się w kontaktach społecznych. Uczniowie, 
którzy są głośni, zachowują się nieadekwatnie do sytuacji czy też rozpraszają 
innych podczas lekcji mogą w ten sposób swoją nieśmiałość maskować i starać się 
zachowywać „normalnie”, co często wychodzi właśnie w opisywany tu sposób. 

2.  Uświadom sobie, że jesteś dla dziecka/ucznia osobą znaczącą i Twoje 
działania mają na nie istotny wpływ. 

Niezwykle ważne jest, by uświadomić sobie, jaką „władzą” dysponują 
rodzice i nauczyciele. Można ją wykorzystać dwojako - albo poprzez swoje 
nieprzemyślane działania lub ich zaniechanie pogłębić problem albo pomóc 
dzieciom zniwelować objawy nieśmiałości.  

3. Okazywanie miłości i empatii 

To do osób znaczących należy zadanie, aby pomóc młodym ludziom w 
akceptowaniu samych siebie. By to zrobić, należy stosować pochwały opisowe, 
komplementować ich działania, nawet te niewielkie, by poczuli się doceniani.               



Oczywiście ważne są też sytuacje, w których używamy tych pochwał. Jeżeli nigdy 
nie docenialiście ucznia na forum klasy, a nagle zaczniecie to robić, można uzyskać 
zupełnie odwrotny od zamierzonego efekt, gdyż może poczuć się jeszcze bardziej 
zawstydzony, a nawet upokorzony, przez co nie tylko nasilą się objawy 
nieśmiałości, ale także może pociągnąć to lawinę innych konsekwencji, jak 
opuszczenie się w nauce, czy chociażby zaprzestanie wykonywania zadań podczas 
lekcji, aby uniknąć pochwały na forum. Najlepiej zacząć od chwalenia, czy 
mówienia miłych słów na osobności lub kierowania ich bezpośrednio do dziecka, 
gdy inni uczniowie są zajęci jakąś pracą. Stopniowo można przechodzić do 
dostrzegania jego starań, gdy znajduje się w niewielkiej grupie. 

4. Stosuj ćwiczenia na godzinie wychowawczej 

Ćwiczenia w formie zabawy sprawdzają się zazwyczaj w młodszych grupach 
wiekowych, ale czasem mogą być dobrym sposobem na przełamanie lodów także 
u nieco starszej młodzieży: 

• „Zarycz jak lew, sap jak lokomotywa” 

Nauczyciel prosi wszystkich, aby wstali i ustawili się na dywanie obok siebie 
(a jeśli to niemożliwe, w kręgu). Prowadzący mówi: „Jesteśmy wszyscy lwami z 
wielkiej rodziny lwów, bierzemy udział w konkursie na to, kto zaryczy najgłośniej! 
Kiedy powiem - Zarycz lwie! - chcę usłyszeć najgłośniejszy ryk.”  

Następnie przejdź do kolejnej zabawy, poproś dzieci, aby ustawiły się w 
rzędzie, wszyscy naśladują dźwięki jadącego pociągu: sapanie, gwizdanie, itd. I 
poruszają się. Gdy wrócicie do punktu startu lokomotywy, prowadzący idzie na 
koniec i prowadzi dziecko, które stało za nim. Prowadzący stara się wydawać 
dźwięki najgłośniej ze wszystkich dzieci. Zadbaj o to, by każde dziecko było 
prowadzącym. Na koniec - wykolejenie pociągu, wszyscy przewracają się na 
ziemię. 

• Niech ujawni się twoje inne „ja” 

Ideą tej zabawy, jest stworzenie możliwości ujawnienia uczuć dzieciom, 
które, są wycofane i skrępowane. Tworzymy warunki, w których dzieci mogą 
wyrazić siebie poprzez zmianę głosu i przebranie. 



Opcja 1 - wspólne stworzenie masek i przygotowanie balu przebierańców, 
w którym dzieci mogą wcielić się w rolę wybranej przez siebie postaci. 

Opcja 2 - jeśli bal przebierańców jest trudny do organizacji, można posłużyć 
się kukiełkami i odegrać teatrzyk. Bardzo ciekawe i terapeutyczne jest odgrywanie 
ról, gdy nauczyciel wciela się w rolę dziecka, a dziecko występuje jako nauczyciel.  

• Dzielenie się 

Dzieci nieśmiałe często nie chcą występować przed klasą ani uczestniczyć w 
teatrzykach czy apelach organizowanych dla publiczności. By zniwelować ten lęk, 
możesz poprosić, by każde dziecko na lekcję wychowawczą przygotowało 
prezentację na temat swojego hobby. Może pokazać jedną pasję, ale może 
również podzielić się z innymi wieloma, jeśli tyle posiada. Poproś, aby każdy 
przyniósł potrzebne mu rekwizyty i powiedz, że jest to forma dzielenia się z innymi, 
pomocy innym w znalezieniu i odkryciu być może nowego hobby lub po prostu 
możliwość bliższego poznania kolegów z klasy. Taka forma pracy jako dzielenie się 
wiedzą, może zniwelować strach przed wystąpieniem publicznym, gdyż stanie się 
aktem wzajemnej pomocy, a nie bycia w centrum uwagi. 

Źródło: 

P. G. Zimbardo, Nieśmiałość, Warszawa, 2000 

Przygotowała: Patrycja Lipiec, psycholog, PPP 1 w Gdyni


