
Страховете от детството са свързани с определен
възрастов период, като трябва да се знае кои страхове
и тревоги са част от нормалното развитие.

Страхът често се            

смята за по-малко

тежък и повече

нормален, отколкото

тревожността. 



РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТРАХ И ТРЕВОЖНОСТ

Страхът може да достигне

високи нива, че да засегне

много неблагоприятно

функционирането на детето. 

Тревожността е по-глобална,

отколкото страхът и засяга

много аспекти на детето,

включително чувства,

поведение и мисли.



Неподходящи за възрастта 
страхове

 Общ детски страх от непознати, крие се зад
мебелите, когато срещне някого за първи път, при
раздяла с майката, при раздяла на семейството
(развод), от тъмното е нормално да продължат
докъм осемгодишна възраст.



Прекомерни страхове

Може да бъде прекомерен,

ако е по-интензивен от

това, което обикновено

се преживява от дете на

тази конкретна възраст.

Определянето на страха като прекомерен може да
бъде трудно, защото е въпрос на степен. Ако не ни е
ясно дали страхът на детето е преминал линията от
нормален до прекомерен, трябва сериозно да се
обмисли консултация с професионалист в областта
на психичното здраве.



Нормална тревожност при деца

 Физическите симптоми, предизвикани от тревожност, 
понякога могат да изглеждат като медицински проблем.

 Тревожността включва нервни навици като хапане на 
ноктите, издърпване или въртене на косата, "неспокойни 
крака" или пукане на ставите. 

 Тревожното дете може да има перфектционистко поведение.

 Повтарящи се поведения или ритуали, при които детето се 
чувства принудено да прави отново и отново дори да знае, че 
няма смисъл.

 Например дете, което никога не вдига ръка, когато учителят 
задава въпрос.

 Неприятности при нови или непознати ситуации са общ 
знак за тревожност.



Клинични симптоми на 
тревожност
 Клинични  симптоми на 

тревожност, са онези, които:
 карат детето или семейството 

да изпитва значителни 
страдания;

 възпрепятстват способността 
на детето да функционира в 
някакъв житейски аспект; 

 намаляват способността на 
детето да се ангажира с 
подходящи за възрастта 
дейности; 

 да отговаря на очакваните за 
възрастта норми като 
формиране и поддържане на 
приятелства, задоволяване на 
очакванията в училище.



5 ефективни метода за 
преодоляване
Да се запознаем със 
страха
 Основни въпроси, които 

трябва да зададете на 
детето си, ако се страхува от 
нещо:

 – Кога изпитва този страх?

 – Как се чувства в този 
момент и как реагира?

 – Какво точно го плаши, 
обърква?



Какво да правим?

 Говорете, обсъждайте и 
постепенно нивото на 
тревожност по отношение 
на обекта ще намалее.

 Разкажете за собствените 
си страхове, които сте 
победили. Споделете как 
сте успели да го постигнете.



Даване на указания 
за действие
 Каквато и ситуация да го

плаши, то трябва да има
прост и разбираем
алгоритъм от действия,
който да му позволи да
преодолее този страх. И
също трябва да разбере
какви са истинските
последици от това, от
което се страхува.



Истински страх

 Едно дете се страхува да се 
вози в асансьор, защото 
асансьорът е заседнал, или 
на ескалатор, защото спира 
внезапно.

 Трябва да говорим за това 
как да се държим в такава 
ситуация.

 Трябва да говорим за това 
как да се държим в такава 
ситуация.



Измислен страх
 Трябва да говорим за 

това как да се държим 
в такава ситуация.

 Приемете страха му.
 Опишете директно на 

детето какво може да 
направи. Уплаши ли 
се? Можете да вземете 
фенерче, да осветите 
там, където мислите, 
че някой или нещо се 
появява, и да видите, 
че всъщност там няма 
нищо.



Срещаме страха лице в лице
 Препоръчва се  този метод 

при с по-големите. Този 
метод не е валиден за 
много силен страх.

 Можете бавно да 
започнете да посещавате 
места, където е по-лесно 
да установи социални 
връзки, и така постепенно 
да преодолява себе си.



Новите потребности.
 Гледането на телевизия, сърфирането в интернет и 

говоренето по мобилния телефон не причиняват 
автоматично страх и не отнемат фантазията;

 Колкото едно дете е по-несамостоятелно и 
изолирано, толкова  по-вредно е влиянието на 
новите технологии;

 Гледането на телевизия и сърфирането в интернет  
може да причинят поведение подобно е на 
наркомания;

 Важно е да контролираме предаванията и времето, 
което детето прекарва пред телевизора.


