
Jak pokonać potwory i strach 

 

Są dwa rodzaje czytelników: jedni uwielbiają książki o potworach, lubią się bać  

i drudzy którzy się boją potworów, czują strach przed nieznanymi bohaterami. 

Często jestem pytana jak pokonać potwory i strach. Oto kilka porad. 

Potworem określa się twór przeciwny do prawidłowego stanu rzeczy  

w naturze. Tym samym potwór jest „tym innym”, „tym, który się różni”, który nas straszy 

swoimi różnicami. Niemniej jednak granica pomiędzy tym, co „normalne” i  „odmienne” jest 

płynna. Czasami, kiedy bardziej poznamy „tego innego” mniej odmienny nam się on wydaje. 

To normalne, ze bujna wyobraźnia dzieci tworzy potwory: to znaczy ożywia lub 

wprawia w ruch obrazy, zdjęcia, animowane rysunki, postacie  

z filmów, z książek z bajkami, pluszaki, lalki etc. Strach powinien być rozumiany jako 

instynkt samozachowawczy: jest normalną odpowiedzią na zagrożenie. Strach to również 

część procesu nauki i pomaga dzieciom dojrzewać. 

Dzieci nie zawsze potrafią nazwać rzeczy, sytuacje czy postacie, które wzbudzają w 

nich strach: jedynie są w stanie zrobić to w sposób abstrakcyjny. Dlatego książki i zawarte w 

nich ilustracje są środkiem na przezwyciężanie niepokoju, pozwalają najmłodszym nazwać po 

imieniu swój strach.  

Jednak nie wszystkie potwory wzbudzają lęk. W dziecięcych opowiadaniach 

znajdziemy również słodkie i dobroduszne potwory, które pomagają im przezwyciężyć strach. 

Chcąc, aby dziecko oswoiło się z lękiem należy wybierać książki dostosowując je do 

wieku, dojrzałości i wrażliwości dziecka. Ale najważniejsze w książkach o potworach jest 

szczęśliwe zakończenie. Każde zło powinno być pokonane, to pozwala dzieciom zobaczyć, iż 

strach można pokonać. 

Innym sposobem aby oswoić dziecko ze strachem jest narysowanie tego czego się  boi, 

a następnie zmiana w coś śmiesznego. Na przykład ciemność rozświetla lampa w kształcie 

misia. 

Można skorzystać z gotowych kolorowanek i wspólnie z dzieckiem pokolorować 

rozmaite potwory w najróżniejsze wzory. 

Dzieci boją się tego, czego nie można nazwać – wymyślajmy wspólnie śmieszne 

przezwiska dla strachów i lęków np. duszek śmierdziuszek,  

Jednak najlepszym sposobem na strach i lęki dzieci są odpowiednie książki, trzeba je 

tylko wypożyczyć.  
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