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DZIECKO Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU 

Występowanie różnych obaw i lęków jest częścią prawidłowego rozwoju dziecka i pomaga mu we właściwej  adaptacji do 

otoczenia zewnętrznego. Chociaż zachowania lękowe są częścią normalnego rozwoju, mogą przerodzić się w zaburzenia 

lękowe wówczas, gdy dziecko nadmiernie przeżywa zarówno różne konkretne sytuacje, jak i tworzone przez siebie                      

w wyobraźni scenariusze przyszłych wydarzeń. To, czy określone zachowania dziecka są, czy też nie są oznakami zaburzeń 

lękowych, ocenia się w odniesieniu do częstotliwości takich samych zachowań w obrębie danej grupy wiekowej. Bierze się 

pod uwagę względne nasilenie, czas trwania oraz wpływ tych zachowań na rozwój dziecka. Leczenie może być potrzebne 

wówczas, gdy nasilenie i długotrwałość lęków utrudnia dziecku osiąganie poszczególnych etapów rozwojowych i przekracza 

granice prawidłowej adaptacji 

NATURA LĘKU 

1. Znaczenie adaptacyjne lęku 

Obawa i lęk spełniają funkcję adaptacyjną, przygotowując tym samym jednostkę na możliwe niebezpieczeństwo, i w ten 

sposób pomagają jej uniknąć potencjalnych zagrożeń. Lęk rozumiany jest jako naturalna reakcja na spostrzegane 

niebezpieczeństwo, która pozwala człowiekowi przygotować się do walki lub ucieczki. Spełnia więc bardzo ważną funkcję    

w życiu ludzi, gdyż uruchamia odpowiednie mechanizmy przystosowawcze, które wspomagają radzenie sobie z trudną 

sytuacją. Lęk pojawia się za każdym razem, gdy dziecko rozpoznaje niebezpieczeństwo. W sytuacji, w której nie ma 

rzeczywistego zagrożenia lub gdy reakcja dziecka jest nieadekwatna do zagrożenia i nadmierna, lęk przestaje pełnić funkcję 

adaptacyjną i może prowadzić do szkodliwych zmian w zachowaniu. 

2. Aspekty lęku 

 Aspekt fizjologiczny (procesy fizjologiczne) 
Składnik fizjologiczny lęku dotyczy odczuć fizycznych, które bardzo często towarzyszą lękowi. Należą do nich między 

innymi spocone dłonie, napięcie mięśni, przyspieszona akcja serca, skrócenie oddechu, bóle głowy, ściśnięty żołądek. 

 Aspekt poznawczy (myśli)  
Składnik poznawczy lęku wiąże się z myślami, obawami lub przekonaniami dziecka na temat niebezpieczeństwa. Lęk jest 

tym większy, im bardziej prawdopodobne wydaje się dziecku zaistnienie przewidywanego niebezpieczeństwa i im gorzej 

postrzega ono swoją własną możliwość poradzenia sobie z nim lub uzyskania pomocy z zewnątrz. Myśli towarzyszące 

stanom lękowym często zaczynają się od słów „co będzie, jeżeli...”. 

 Aspekt behawioralny (zachowanie) 
Składnik behawioralny lęku wiąże się z zachowaniami unikającymi i zabezpieczającymi przed wyobrażonym 

niebezpieczeństwem. 

Lęk jest zjawiskiem złożonym, jego składniki ― chociaż częściowo niezależne ― wchodzą ze sobą w interakcje. Zmiana          

w zakresie jednego z aspektów będzie miała wpływ na pozostałe 

3. Zniekształcenia poznawcze, czyli typowe błędy w myśleniu u dzieci z zaburzeniami lękowymi 

• Wyolbrzymianie negatywnych aspektów wydarzeń i nadmierne uogólnianie („jestem beznadziejny”). 

• Przewidywanie klęski („co będzie, jeżeli nie dam rady poprawić oceny, zostanę na drugi rok w tej samej klasie, nigdy nie 

będę miał dobrej pracy, gdy dorosnę”). 

• Selektywna uwaga ― zauważanie głównie tych aspektów sytuacji, które mogą być związane ze zbliżającym się 

„niebezpieczeństwem” 

Zniekształcenia poznawcze przyczyniają się do podtrzymywania reakcji lękowych wówczas, gdy stanowią stały sposób 

oceny różnych sytuacji. Kształtują się one między innymi pod wpływem sposobu wyrażania krytycznych uwag, jakie dziecko 

słyszy na swój własny temat, a także sposobu wyjaśniania różnych okoliczności, jaki prezentują ważni dla niego dorośli: 

rodzice, nauczyciele, opiekunowie 

ZABURZENIA LĘKOWE WYSTĘPUJĄCE U DZIECI 



Obraz kliniczny zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży nie jest identyczny z tymi samymi zaburzeniami, które 

rozpoznajemy u dorosłych, gdyż należy wziąć pod uwagę aspekty rozwojowe, charakterystyczne dla określonej dziecięcej 

grupy wiekowej 

1. Rodzaje zaburzeń lękowych 

 rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie 

1. lęk przed separacją 

2. zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie 

3. lęk społeczny w dzieciństwie 

4. uogólnione zaburzenie lękowe w dzieciństwie  

 rozpoznawane u dzieci, młodzieży i dorosłych 

1. agorafobia (lęk przed przebywaniem w otwartej przestrzeni) 

2. fobia społeczna 

3. fobie specyficzne 

4. napady paniki 

5. zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne 

6. reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne 

 inne niż lękowe zaburzenia u dzieci, gdzie lęk jest istotnym aspektem 

1.mutyzm wybiórczy (brak lub ograniczenie mówienia w określonych sytuacjach przy zachowaniu rozumienia mowy                    

i możliwości porozumiewania się) 

2.mieszane zaburzenia zachowania i emocji (różnego typu problemy w zakresie zachowania i/lub emocji, gdzie lęk w istotny 

sposób może dodatkowo zaburzać funkcjonowanie dziecka 

2. Objawy wybranych zaburzeń lękowych 

 zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie 
Dziecko przejawia utrwalony lub nawracający lęk, który stanowi część określonej fazy prawidłowego rozwoju 

psychospołecznego, lecz jest nieprawidłowy pod względem nasilenia i znacznie utrudnia funkcjonowanie dziecka. Fobie 

mają charakter przewlekły i nasilony, a zaburzenia funkcjonowania są u dziecka wtórnymi konsekwencjami unikania bodźca 

budzącego lęk. 

 lęk społeczny w dzieciństwie 
Najczęściej występuje między drugim rokiem życia a młodszym wiekiem szkolnym i niekiedy bywa przedłużeniem 

normalnej fazy lęku przed obcymi, która występuje u dzieci do 30. miesiąca życia. Charakteryzuje się trwałym lub 

nawracającym lękiem, przejawianym w stosunku do obcych dorosłych i/lub rówieśników, przy prawidłowym przywiązaniu 

do rodziców lub/i członków rodziny. Niepokojące zachowania:  

• w czasie kontaktów z nieznanymi osobami, dziecko jest nadmiernie zakłopotane i skoncentrowane na sobie; 

• gdy doświadcza wymuszonych sytuacji społecznych (kontaktu z osobami nieznanymi), często płacze, wycofuje się, unika 

spontanicznych wypowiedzi. 

 lęk przed separacją 
W lęku separacyjnym dziecko reaguje silnym lękiem w sytuacji rozdzielenia go z opiekunami, do których jest bardzo 

przywiązane. Dziecko zamartwia się o los opiekunów, przewiduje katastrofy, wypadki, zaginięcie rodziców a nawet ich 

śmierć. Wyobraża sobie przebieg wypadków, które doprowadziły do katastrofy. W celu pełnego kontrolowania sytuacji               

i zapobieżenia katastrofie, włącza mechanizmy uniemożliwiające rozstanie z rodzicami. Czasem obawy dotyczą przede 

wszystkim momentu rozstania z opiekunami, czasem zaś uaktywniają się przez cały okres rozdzielenia.  

 fobia społeczna 
Przeważnie rozpoczyna się w końcowym okresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Charakteryzuje się nasilonym lękiem 

przed uczestniczeniem w różnych sytuacjach społecznych, w których można zostać negatywnie ocenionym. Niepokojące 

zachowania: 

• ogranicza kontakty z rówieśnikami, często na przerwach siedzi samo, sporadycznie wychodzi z inicjatywą nawiązywania 

rozmowy lub proponowania zabawy, rzadko dołącza się do rozmowy lub zabawy innych; 

• unika znalezienia się w centrum uwagi z obawy, że jego zachowanie może okazać się kompromitujące. Nie bierze zatem 

aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych, rzadko zgłasza się do odpowiedzi, natomiast poproszone do odpowiedzi 

przez nauczyciela, odpowiada cicho i sprawia wrażenie niepewnego; 



• unika takich sytuacji społecznych, jak: dyskoteki szkolne, przyjęcia, wspólne jedzenie;  

• ubiera się w sposób jak najmniej zwracający uwagę, nie chce wyglądać ani „zbyt dobrze”, ani „zbyt źle”;  

• w sytuacjach „ekspozycji społecznej” miewa objawy somatyczne lęku, takie jak: zaczerwienienie twarzy, dygotanie, nagła 

potrzeba skorzystania z toalety. 

Dzieci z fobią społeczną często nie uzyskują pomocy, ponieważ są spokojne, ciche i nie sprawiają kłopotu swoim 

zachowaniem. Czasem takie zachowanie dziecka dorośli traktują jako pożądane albo zgodne z jego temperamentem.  

 fobie specyficzne 
Dotyczą przeżywania silnego lęku w zetknięciu z konkretnymi przedmiotami lub sytuacjami. Zazwyczaj specyficzne objawy 

związane są ze zwykłymi sytuacjami, które są powszechne w dzieciństwie, a dyskomfort przeżywany w sytuacji budzącej lęk 

powoduje istotne pogorszenie funkcjonowania dziecka i chęć unikania przez nie bodźców budzących obawy.  

Niepokojące zachowania:: 

• unika przedmiotów i sytuacji takich, jak: zwierzęta, ptaki, owady, grzmoty, małe zamknięte przestrzenie, widok krwi, 

zastrzyki;  

• w zetknięciu z tymi przedmiotami lub sytuacjami reaguje nadmiernym lękiem; często też samo ocenia swoją reakcję jako 

nadmierną lub nieracjonalną, mimo to, nie jest w stanie jej powstrzymać. 

Zdarza się, że dzieci z fobiami specyficznymi są wyśmiewane oraz traktowane z ironią i dystansem. Należy pamiętać, że 

objawy lęku powodują u dziecka bardzo duży poziom dyskomfortu, więc wsparcie ze strony otoczenia ma duże znaczenie                       

w jego walce z zaburzeniem.  

 zaburzenia lękowe z napadami paniki 
Zaburzenia te rozpoczynają się najczęściej u nastolatków. Głównym objawem zaburzenia panicznego jest występowanie 

okresowo ataków paniki czyli nagłych epizodów silnego lęku oraz fizycznych doznań lęku, takich jak: zawroty głowy, 

kołatanie serca, brak tchu. Ataki paniki wydają się występować bez wyraźnej przyczyny. Nastolatek zaczyna unikać miejsc, 

w których miał kiedyś atak paniki lub takich, z których ― w razie ataku ― byłoby mu trudno wydostać się i uzyskać pomoc. 

Zachowania nastolatka z atakami paniki, które można zaobserwować w środowisku szkolnym: 

• unika wyjść do kina, podróży środkami transportu publicznego, udziału w różnych wydarzeniach szkolnych z obawy przed 

wystąpieniem ataku paniki i lęku przed kompromitacją w miejscu publicznym, gdyby to miało miejsce;  

• unika uprawiania sportu i chodzenia na lekcje wychowania fizycznego, gdyż wysiłek fizyczny kojarzy mu się                            

z odczuwaniem negatywnych w jego ocenie objawów, takich jak: szybsze bicie serca, przyśpieszenie oddychania. 

W środowisku szkolnym łatwo zaobserwować, że młody człowiek ma napady paniki. Taki nastolatek jest bowiem mistrzem 

unikania sytuacji, które uznaje za zagrażające.  

 uogólnione zaburzenie lękowe 
Zaburzenie to charakteryzuje się występowaniem u dziecka uporczywych lęków dotyczących różnych, codziennych sfer 

życia lub aktywności. Proces „martwienia się” odczuwany jest przez dziecko jako trudny do opanowania. U dziecka mogą 

występować objawy somatyczne, takie jak: bóle głowy, bóle brzucha lub wzmożone napięcie mięśniowe. Zachowania 

dziecka z zaburzeniem lękowym uogólnionym, które można zaobserwować w środowisku szkolnym: 

• często martwi się o różne rzeczy, jednak głównych zmartwień nie można odnieść do jednego, ważnego tematu, tak jak                

w innych zaburzeniach lękowych; 

• mówi o tym, że nie jest w stanie zapanować nad martwieniem się, a próby pocieszenia lub „uspokojenia” jego zmartwień 

kończą się niepowodzeniem; 

• rodzice zgłaszają nauczycielowi, że dziecko z powodu lęku i zmartwień ma problemy z zasypianiem lub podtrzymaniem 

snu. 

DZIECKO PO PRZEBYTYM STRESIE 

-Wydarzenie życiowe o charakterze stresora jest na ogół wydarzeniem, którego wystąpienie zmienia życie dziecka i wymaga 

od niego podjęcia nowych działań adaptacyjnych. Takim wydarzeniem może być poważna choroba fizyczna dziecka, 

osierocenie czy migracja. Negatywne wydarzenia życiowe o charakterze stresora mogą prowadzić do zaburzeń 

adaptacyjnych. U dzieci mogą pojawić się objawy regresji, powrót moczenia się, zachowania agresywne, drażliwość, 

nadmierne wycofanie się z codziennego życia i niepokój. Innymi częstymi zaburzeniami, które pojawiają się w konsekwencji 

negatywnych wydarzeń życiowych (stresorów), są różnego typu zaburzenia nastroju oraz różne zaburzenia lękowe. 

-Wydarzenie o charakterze traumatycznym (trauma) rozumiane jako „stan psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem 

realnie zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), prowadzący często do głębokich i długo 



utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka, które wyrażają się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych” 

Wydarzeniem traumatycznym może więc być każda sytuacja, w której dziecko jako uczestnik lub świadek jest narażone na 

działanie czynnika psychicznego lub fizycznego o wyjątkowej sile, związanego z zagrożeniem życia, integralności fizycznej 

i/lub zagrożeniem zdrowia. Rodzaje wydarzeń traumatycznych: 

• klęski naturalne (huragany, powodzie, pożary i in.); 

• katastrofy i wydarzenia spowodowane przez człowieka (ataki terrorystyczne, akty przemocy domowej, gwałty, 

wykorzystanie seksualne, wypadki komunikacyjne, napady i in.). 

Specyficzny rodzaj reakcji występującej u wielu osób po doświadczeniu wydarzenia traumatycznego, określa się mianem 

zaburzeń potraumatycznych. Zaburzenia potraumatyczne obejmują: ostrą reakcję na stres oraz zaburzenie stresowe 

pourazowe (PTSD). U około jednej czwartej dzieci, które doświadczyły wydarzenia traumatycznego, rozwija się PTSD.  

Ostra reakcja na stres to przemijające w ciągu kilku godzin lub dni zaburzenie o znacznym nasileniu, które rozwija się jako 

reakcja na wydarzenie traumatyczne. Objawy cechuje duża różnorodność; często jest to stan „oszołomienia” i zaburzeń 

orientacji, niemożność rozumienia bodźców z otoczenia, objawy panicznego lęku. Może występować też całkowita lub 

częściowa niepamięć wydarzenia.  

Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) charakteryzują trzy grupy objawów:  

• powtórne przeżywanie traumy poprzez nawracające wspomnienia; 

• unikanie bodźców skojarzonych z traumą;  

• nadmierne wzbudzenie autonomicznego układu nerwowego (kłopoty ze snem, koncentracją uwagi, nadmierna czujność              

i in.).  

Każda nagła zmiana zachowania i dotychczasowego funkcjonowania dziecka, powinna być potraktowana przez dorosłych 

opiekunów dziecka z należytą powagą i uwagą, bo jedną z jej przyczyn może być doświadczenie wydarzenia 

traumatycznego. 

.LECZENIE DZIECI Z ZABURZENIAMI LĘKKOWYMI 

1. U kogo można uzyskać pomoc? 

Leczeniem dzieci z zaburzeniami lękowymi zajmują się psychiatrzy dziecięcy a także lekarze w trakcie specjalizacji                    

z psychiatrii, pracujący w różnego typu placówkach psychiatrii dziecięcej. Psychiatra stawia diagnozę, czyli ocenia czy               

i ewentualnie z jakim rodzajem zaburzenia lękowego mamy do czynienia w przypadku danego dziecka. Decyduje, czy 

wskazane jest leczenie farmakologiczne, a także konsultuje decyzję rozpoczęcia takiego leczenia z rodzicami dziecka. 

Proponuje konsultację, najczęściej u psychologa klinicznego, w razie potrzeby zaś podejmuje współpracę z innymi 

specjalistami ― na przykład psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycielami czy pedagogami 

szkolnymi. Lekarz może zaproponować także leczenie psychoterapeutyczne, jeżeli zdobył w tym zakresie odpowiednią 

wiedzę. Dziecko z zaburzeniami lękowymi bardzo często trafia po raz pierwszy po pomoc, także do psychologa albo pediatry 

czy neurologa dziecięcego. Pediatra lub neurolog dziecięcy zwykle prosi o konsultację psychologiczną w celu uściślenia 

diagnozy dziecka a także ewentualnego objęcia go pomocą terapeutyczną. Jeżeli dziecko trafia na pierwszą wizytę do 

psychologa, on również ― po konsultacji z lekarzem ― może postawić diagnozę i zaproponować dziecku leczenie 

psychoterapeutyczne, jeżeli posiada w tym zakresie odpowiednie przygotowanie. 

2. Metody leczenia 

Leczenie z zastosowaniem terapii poznawczo-behawioralnej jest wiodącym elementem leczenia zaburzeń lękowych.                      

W terapii stosowane są następujące metody:  

• psychoedukacja, zapewniająca dziecku zrozumienie natury lęku; 

• kontrola objawów somatycznych, na przykład poprzez trening relaksacyjny;  

• metody behawioralne, na przykład stopniowa ekspozycja na sytuacje, których nadmiernie obawia się dziecko; 

• poznawcza restrukturyzacja przez identyfikowanie i weryfikowanie myśli wywołujących lęk; 

• uczenie technik rozwiązywania problemów; 

• zapobieganie nawrotom poprzez sprawdzanie i utrwalanie osiągnięć dziecka. 

Zaangażowanie rodziców w leczenie ich dziecka może przebiegać na kilku poziomach. Postawy rodziców mogą stanowić dla 

dziecka wzór radzenia sobie w sytuacjach lękowych. Rodzice, przy współpracy specjalistów, mogą pełnić funkcję trenerów 

dziecka podczas terapii. Sami mogą również nabywać nowe techniki postępowania rodzicielskiego. 

3. Wskazówki dla nauczycieli 
Ważna rola nauczycieli i opiekunów polega na tym, żeby pomóc dziecku sprostać wymaganiom edukacyjnym                             

i rówieśniczym a tym samym ułatwić jego funkcjonowanie i ― być może ― zapobiec rozwinięciu się u niego w przyszłości 



niektórych objawów lękowych. W momencie zauważenie ewentualnych objawów lękowych u dziecka Istotne jest 

przekazanie informacji na ten temat jego rodzicom tak, by mogli oni podjąć działania zaradcze i na przykład udać się po 

poradę do specjalisty. Gdy dziecko skierowane do specjalisty ma rozpoznane zaburzenie lub zaburzenia lękowe, istotna 

będzie współpraca szkoły zarówno z rodzicami dziecka, jak i ze specjalistami uczestniczącymi w jego leczeniu. W sytuacjach 

szczególnych, gdy dziecko jest ofiarą zaniedbania czy przemocy (ze strony dorosłych lub rówieśników), szkoła jako 

instytucja zawiadamia o tym właściwe organy: policję, prokuraturę czy sąd rodzinny. 

Ogólne wskazówki do postępowania z dziećmi z zaburzeniami lękowymi 

• normalizowanie reakcji lękowych u dzieci i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku 

-Należy rozmawiać z dziećmi o tym, że lęk jest emocją powszechnie przeżywaną, która pomaga ocenić sytuację i podjąć 

korzystne działania. Wyjaśniamy, że pełni on funkcję adaptacyjną, tzn. przygotowuje dziecko na niebezpieczeństwo                      

i pomaga mu uniknąć potencjalnych zagrożeń. 

-W rozmowach z dziećmi korzystne jest posługiwanie się przykładami sytuacji z ich życia. Konkretne przykłady pomagają 

dziecku lepiej zrozumieć przekazywane informacje. 

-Istotne znaczenie ma również pomoc dziecku w zauważeniu, jakie zniekształcenia poznawcze stosuje ono samo podczas 

oceny różnych wydarzeń, które interpretuje lękowo. Przykładem może być katastrofizowanie („na pewno stanie się coś 

strasznego”) lub nadmierne uogólnianie („zawsze mam pecha, więc nic dobrego zdarzyć się nie może”). 

-W pracy z dziećmi warto modelować sposób radzenia sobie z lękiem, a nie całkowite panowanie nad nim. Pokazujmy więc, 

że pomyślne ukończenie zadania nie wymaga perfekcji na każdym jego etapie. 

-Uczmy dzieci dostrzegania wskazówek mówiących o bezpieczeństwie, a także właściwego, znormalizowanego ustalania 

standardów bezpieczeństwa (dla dziecka odpowiednio samodzielnego rozsądne i konieczne jest przechodzenie przez ulicę           

w miejscu, gdzie są pasy, na zielonym świetle i po uprzednim sprawdzeniu czy samochody zatrzymały się, nato 

-miast nierozsądne by już było zupełne zrezygnowanie z przechodzenia przez ulicę). 

• stosowanie strategii przeciwnych unikaniu 
-Należy pamiętać o tym, że dzieci z zaburzeniami lękowymi wypracowały sobie sposób zmniejszania lęku poprzez unikanie 

sytuacji, które sprawiają, że te objawy lęku pojawiają się lub nasilają. Takie unikające zachowania wzmacniają przekonania 

dziecka na temat grożącego mu niebezpieczeństwa i własnej niezaradności w pokonywaniu lęków, wpływają też negatywnie 

na samoocenę. Jeżeli chcemy pomóc dziecku w zmianie tych lękowych myśli, zachęcajmy je do konfrontacji z sytuacjami, 

których z powodu lęku unika. 

-Ekspozycje ― czyli systematyczne konfrontacje z sytuacjami, których dziecko dotąd unikało z powodu lęku ― zaczynamy 

zawsze od tych łatwiejszych, a na trudniejszych kończymy. Tego typu konfrontacje nigdy nie mogą dotyczyć sytuacji 

niebezpiecznych, a jedynie takich, które realnie są bezpieczne, a lęk im towarzyszący wynika tylko z nieprawidłowej ich 

interpretacji przez dziecko. 

• uczenie techniki rozwiązywania problemów 
-Dzieci z zaburzeniami lękowymi często są nie tylko nadmiernie lękliwe i ostrożne, ale również ― z powodu rozmaitych 

obaw ― bywają mało samodzielne w podejmowaniu decyzji, jak się zachować w trudnej dla nich sytuacji. Ucząc dzieci 

technik rozwiązywania problemów, promujemy ich większą niezależność, wzmacniając równocześnie stosowanie 

prawidłowych strategii radzenia sobie. 

Trening rozwiązywania problemów składa się zazwyczaj z następujących kroków: 

 określenie, na czym polega problem; 

 znalezienie wielu możliwych rozwiązań; 

 wybranie dwóch lub trzech najlepszych zdaniem dziecka rozwiązań; 

 ocena zysków i strat dla każdego z tych rozwiązań; 

 wybór i zaplanowanie działania; 

 ocena efektów. 

 


