O strachu
z nového

Tobogán
DQHEMGHWRLEH]NUXQìĢH
O STRACHU
Děti se bojí situací a věcí,
které neznají, které jsou cizí
nebo nové, kterým nerozumí
a nemohou je mít pod kontrolou. Strach z něčeho nového
a neznámého není ničím
neobvyklým. Jde o vybočení
ze zajetých a fungujících kolejí.
Abychom dítěti pomohli tento
strach zvládnout, je dobré si
často o blížící se nové události
povídat, popisovat ji, přiblížit ji
například obrázky, ﬁlmy apod.
Pokud se nám navíc podaří
ukázat, že nová situace může
být i zajímavá, přitažlivá,
dítě se naopak může začít
těšit a jeho pocity už nemusí
být jen nepříjemné. Některé
obavy mohou být naučené
jako důsledek nepříjemného
zážitku (pokousání psem)
nebo odpozorované z televize,
od dospělých nebo jiných dětí
(často strach z pavouků). Děti
je třeba vést také k tomu,
že pocit strachu je namístě
v nebezpečných situacích,
například při setkání s cizím
člověkem, zvířetem, v nebezpečném prostředí.

Å5XĀQtN\ PiPH SODYN\ WDN\ RSDORYDFt
NUpPOHKiWNDVYDĀLQXSLWt«´ĢtNDODVLPD
PLQNDSURVHEHNG\çEDOLODYďFLQDNRXSDOLå
Wď Å.OXFL QH]DSRPHěWH QDIXNRYDFt EDOyQ´
SĢLSRPtQDOD)HUGRYLD.XERYL
$OHWLXçE\OLREDQDVWRXSHQtYSOQpSROQt
X GYHĢt L V EDWĪçN\ D EDOyQHP 1HPRKOL VH
GRĀNDW9åLFKQLWĢLY\UD]LOLVPďUED]pQ7DWt
QHNVHNQLPSĢLGDOFHVWRX]SUiFH
6SROHĀQďUR]ORçLOLOHKiWNDPDPLQNDQD
WĢHOD.XERYLNUXQìĢ)HUGRYL]iGDDSRVODOD
MHNYRGď2EDXPďOLFHONHPGREĢHSODYDWDOH
QHMUDGďMLGRYiGďOLYEURX]GDOLåWLNGHQHE\OD
YHONi KORXEND +i]HOL VL EDOyQHP SRWiSďOL
VHQHERVNiNDOLGRYRG\.DçGRXFKYtOLEďKD
OL]DPDPLQNRXDE\VH]DKĢiOLQDVOXQtĀNX
$SDNåXSHP]DVH]SiWN\GRYRG\
3ĢLQďNROLNiWpFHVWďNOHKiWNĪP]DVOHFKO
.XED VPtFK 1HSDWĢLO MHQ MHGQRPX SO\åi
NRYL PXVHOR VH MLFK VPiW QďNROLN 6Stå QHç
VPtFKWRDOHE\OUDGRVWQìYĢtVNRW
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Å6O\åtåWRWDN\"&RWRMH"ÿHPXVHYåLFKQL
WROLNVPďMRX"´SWDOVH.XED)HUG\
9\UD]LOLVPďUHPRGNXGVHVPtFKR]ìYDO
2EHåOLEXGRYXNU\WpKRED]pQX
Å.RXNHM )HUGR´ ]YRODO QDGåHQď .XED
Å7RERJiQ$MDNHM7DYìåND´
äOLEOtç7RERJiQQHE\OFHOì]DNU\WìWDNçHYLGďOLSO\åiN\NWHĢtVHQDQďPYR]LOL
=MHGQp]PQRKD]DWiĀHNYçG\Y\MHOYĢtVNDMtFt NDPDUiG D ]D FKYLONX RSďW ]PL]HO
YMLQp]DWiĀFH
Å+HOH WiPKOH WRERJiQ NRQĀt 3RMĊ VH
NRXNQRXWNDPYåLFKQLGRNORX]QRX´QDYUKO
)HUGD.XERYL
7RERJiQ~VWLOGRQHMYďWåtKRDQHMKOXEåtKRED]pQXNDPFKRGLOLKODYQďYHOFtSO\åiFL
Å+RQHPSRMĊ]DQDåLPDDĨVHMGRXWDN\
NRXNQRXW´.XEDQD)HUGXQHĀHNDODSHOiåLO
]DURGLĀL'RYHGOMHDçNWRERJiQX
Å7DN NOXFL MGHPH QD WR´ SURKOiVLO WDWtnek.
)HUGDL.XEDDOHVWiOLMDNRRSDĢHQtÅ7R
MDNRWHĊNDKQHG"´ĢHNO.XED0RFKROiNDORVYp]WVHDOHWURFKXVHEiO1HGDOVHYåDN
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OTÁZKY PRO DĚTI

1

Měl jsi někdy tak velký
strach jako Ferda z tobogánu? Z čeho? A jak to
dopadlo? Když ses pak se stejnou věcí/situací setkal/a znovu, byl tvůj strach stejný?
Nebo menší?

2

Přestal se Ferda bát jízdy
na tobogánu hned? Jak
překonával svůj strach?

3
4

Je něco, čeho se stále
bojíš? Vadí ti to v něčem?

Ferda jezdil v příběhu na
tobogánu prvně v životě,
bylo to pro něj úplně nové. Co
pro tebe bylo naposledy „úplně
nové“? Měl/a jsi z toho trochu
strach?

5

Co může znamenat, když
se řekne, že strach může
být i užitečný? (Například:
strach z nebezpečných situací,
auta, cizích lidí.)

6

Máš nějaký nápad, jak
poradit a pomoct kamarádovi, který má velký strach
z pavouků, z výšky, z vody?

7

Víš, co znamená mít
„smíšené“ pocity? (Když
se například na něco těšíš, ale
zároveň se bojíš.) Už se ti to
někdy stalo?

O strachu
z nového

SITUACE, AKTIVITY
PRO DĚTI

1

Pokuste se společně
nacvičit pár relaxačních
technik, které pomáhají překonat největší strach (všechno,
co vede k uvolnění) – zhluboka
dýchat, zpívat, křičet, dupat…
Nebo vyberte mouchy, jejichž
bzučení může být příjemné,
a pokuste se ho napodobit na
co nejdelší výdech. (Zřejmě se
u toho nasmějete, ale zkuste
si na to vzpomenout, až bude
mít dítě opravdu strach.)

2

Vyrobte s dítětem
krabičku starostí a obav –
nakreslete nebo popište obavy
dítěte na papírky a zavřete je
do nějaké krabičky. Jednou za
čas se do krabičky společně
podívejte a vymýšlejte spolu,
jak problémy vyřešit. Dítěti
řekněte, že jakmile své strachy
odloží do krabičky, nemusí se
jimi už zabývat, pouze v době,
kdy krabičku otevřete. Můžete
to udělat, kdykoli bude mít
dítě potřebu.

Otázka k příběhu
Co myslíš, skutečně
se Ferdovi nechce?
Proč to říká?

WDWtQNHPGORXKRSĢHPORXYDWDVYìPçHOYtP
WHPSHPSHOiåLO]DQtPNWRERJiQX
Å7\QHSĪMGHå"´SWDODVHPDPLQND)HUG\
Å7HĊ VH PL QHFKFH MH PL WURFKX ]LPD
0RçQiSRWRP´
)HUGD VH Y\PORXYDO
0ďOVWUDFK1HYďGďOMDNVHQDWRERJiQXEU]
Gt&RNG\E\MHOPRFU\FKOHDYQďMDNp]DWiĀ
FHY\SDGOYHQ".XEDPiWďçNìNUXQìĢWRPX
QLFQHKUR]tDOHRQ«
Å8çMHGRXSRGtYHM´PDPLQNDXND]RYDOD
QDWDWtQNDD.XEX2EDVHVPiOL6RWYDY\
OH]OL]YRG\XWtNDOLQDWRERJiQ]QRYX$SDN
MHåWďMHGQRX
0DPLQND VH SR FKYtOL YUiWLOD ]SiWN\ QD
OHKiWNRDĀHWODVL$OH)HUGDQHPRKORGWRER
JiQXDYåHKRWRKRMHçGďQtDGRYiGďQtRGWUK
QRXWRĀL
$ WDN VL DQL QHYåLPO çH YHGOH QďM VWRMt
.XEDDSURKOtçtVLKR
.XED VH FKLFKRWDO Å6H ERMtå FR" 1HERM
SRMĊWR]NXVLWMHWRSDUiGD´OiNDO)HUGX
Å7HĊQH´
Å6HY\PORXYiå´VPiOVH.XEDDXWtNDOSR
VFKRGHFKQDKRUXQDWRERJiQ
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Å7UKQLVL´ĢHNO)HUGDDY\GDOVH]DPD
PLQNRX &HVWRX SURåHO NROHP GYRX PXåHN
NWHUp VH ]URYQD SUDO\
 %\OD WR PRXFKD
6WUDFKD=YďGDYRVW
Å%]]]]]W\SUYQt´NĢLĀHODPRXFKD6WUDFK
Å3URĀWRQH]NXVtåW\"´RGSRYtGDODPRXFKD
=YďGDYRVW
Å%]]]MiGRYRG\QHVNRĀtP
]YOKQRX PL NĢtGOD D XWRStP
VH´E]XĀHODPRXFKD6WUDFK

SITUACE, AKTIVITY
PRO DĚTI

3

Povídejte si o různých
situacích, ve kterých
mohou mít lidé strach,
a požádejte dítě, ať vymyslí,
jak je možné se zachovat.
Podněcujte ho, aby ke každé
situaci vymyslelo minimálně
tři věci, které by mohlo udělat.
Pak se vystřídejte. (Například:
bojím se přejít po lávce přes
řeku, protože si myslím, že mě
neunese; mám strach přiznat,
že jsem rozbil tátův oblíbený
hrneček, apod.)

4

Pokud má dítě někam
samo odjet nebo se
dostat do nového prostředí, najděte si společně na
internetu informace o daném
místě, vytiskněte a vystřihněte (je lepší, když to dělá
dítě) obrázky a nalepte je na
velký arch papíru. Povídejte si
o tom, nechte dítě, ať se vás
ptá nebo ať vám samo vypráví,
co jste vystřihli a nalepili…
Plakát si pak může vyvěsit ve
svém pokoji.

Otázka k příběhu
Které dvě mouchy
se tam asi praly?
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Å1HXWRStåEXGHWRY]UĪåRE]]]´SĢHVYďGĀRYDODMLPRXFKD=YďGDYRVW
Å8WRStPE]]]]´EUiQLODVHPRXFKD6WUDFK
Drobné rady
z Snažte se zjistit, z čeho

má vaše dítě strach,
naslouchejte a pomozte
mu, aby vyjádřilo, čeho
konkrétně se bojí (například
„bojím se psa“ je obecné
vyjádření, konkrétní je: „vadí
mi, když na mě skáče“);
neptejte se dítěte, proč
se bojí, dítě nezná reálné
příčiny svého strachu.
z Otevřeně odpovídejte na
všechny otázky s mírou
detailů odpovídající věku
dítěte, nic nezatajujte,
přiznejte, že i dospělí se
někdy bojí.
z Podpořte děti v tom, aby
se snažily strach překonat,
je dobré postupovat po
malých krůčcích (určitě ne
léčba šokem) a chválit každý
pokrok.
z Dětem je třeba ukázat, že
dokážou mít nad situací
kontrolu.

)HUGD UR]]OREHQď KRGLO UXĀQtN QD ]HP
Å%OEHM WRERJiQ 0ď WR WX YĪEHF QHED´ 0DPLQNDVLN)HUGRYLSĢLVHGODÅ7\E\VWRFKWďO
]NXVLWDOHERMtåVHYLĊ"1HWUDSVHWtP1HPiåVH]DFRVW\GďW$QLMiE\FKQDWRERJiQ
QHåOD7DN\PiPVWUDFK´
Å-iQHPiPVWUDFKQHFKFHVHPL´WYUGLO
PDPLQFH)HUGD'REĢHDOHYďGďOçHWRERJiQ
QHY\]NRXåHOMHQSURWRçH]QďMPďOVWUDFK
Å8çMHKRGQďKRGLQPďOLE\FKRPMtWGRPĪ
'RMGXSUR.XEXDWiWX7\WDG\]DWtPSREDO
YďFL´SRçiGDOD)HUGXPDPLQND
)HUGDYåHFKQRU\FKOHSRVEtUDODVFKRYDO
GRWDåN\1HGDORPXWRDXWtNDOVHMHåWďMHGQRXSRGtYDWNPtVWXNGHVH]WRERJiQXY\MtçGďOR'RYRG\]URYQDGRSDGOSO\åRYìWXĀěiN
6PiOVHD]REiĀHNPďORGXFKDNXFKX9WX
FKYtOLVL)HUGDSURVHEHMHQWDNSRWLFKRXQNX
ĢHNOÅ3ĢtåWďSRMHGXLMi´
9UiWLOVHNOHKiWNX5RGLĀHV.XERXXçQD
QďMĀHNDOL9åLFKQLVHVSROHĀQďY\GDOLGRPĪ
%\ORNUiVQpSRĀDVtWDNçH]DSiUGQĪVH
åORQDED]pQ]QRYX
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)HUGD VH WďåLO 'DO VL SĢHGVHY]HWt çH WR
EXGH MHKR YHONì GHQ D Mt]GX QD WRERJiQX
]YOiGQHÿtPYtFVHDOHEOtçLOLNHNRXSDOLåWL
WtPYtFKRMLVWRWDRSRXåWďOD
6RWYD VL .XED UR]SURVWĢHO UXĀQtN QHGR
ĀNDYďY\FKUOLOÅ-GHPHMH]GLW"´
Å1HSĪMGHPH VL UDGåL Ki]HW PtĀHP GR
EURX]GDOLåWď"´QDYUKO)HUGD
Å%Oi]Qtå"-iVHQHPRKOGRĀNDWWRERJiQX
&KFL GQHVND MH]GLW KODYRX QDSĢHG $ WDN\
VSROHĀQďVWDĨNRXVHGQXVLQDQďM%XGHWR
OHJUDFHPĪçHåVHQDQiVMtWSRGtYDW´]YRODO
.XEDDE\OSU\Ā
)HUGD]ĪVWDOVHGďWQDGHFH6PXWQďVH]D
.XERXGtYDO0DPLQNDVLWRKRYåLPODÅ9tå
FRPďQDSDGOR)HUGR"&RNG\E\FKRPVHWDP
åOLSRGtYDWVSROX"-HQSRGtYDW9\OH]HPHDç
QDKRUXDWĢHEDVHUR]KRGQHPHçHMt]GXSĢHFL
MHQY\]NRXåtPH´
)HUGDFKYtOLSĢHPìåOHO1HE\OWRWDNåSDW
QìQiSDG-HQVHNRXNQH.G\çQHEXGHFKWtW
MHWQHSRMHGH0DPLQNDE\KRQLNG\QHQXWL
OD7tPVLE\OMLVWì
)HUGDVPDPLQNRX]URYQDSURFKi]HOLNR
OHP ED]pQX NG\ç ] WRERJiQX Y\MHO WDWtQHN
V.XERX)HUGXLPDPLQNXSRVWĢtNDODYRGD
9åLFKQLVHVPiOL
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STŘÍPKY

Z čeho máš strach?
Adélka, 7 let: „Měla jsem velký strach na plavání skočit šipku. Nedokázala jsem to, pořád
z toho mám strach. Dokázali
to jenom některý kluci. Ani
to teď znovu nechci zkoušet,
možná až budu větší.”
Hugo, 9 let: „Já jsem se bál
minulý týden u doktora, když
mi dělali otisky na rovnátka.
Bál jsem se hlavně, co mi
všechno budou dělat, a taky,
jak v tom budu vypadat. Nakonec to jde a taky je dobrý,
že jsou vyndavací.”
Mája, 11 let: „Já mám taky
strach, když plavu venku, třeba
z temné vody a v moři ze žraloků. Viděla jsem upoutávku
na jeden ﬁlm o žralocích, ale
táta nám ho zatrhnul – stejně
se bojím, že mě nějaký stáhne
pod vodu a kousne – pomůže,
když plavu mezi lidi.”

O strachu
z nového
STŘÍPKY

Je něco, čeho ses bál/a,
když jsi byl/a menší, ale teď
už se nebojíš?
Mája, 11 let: „Já se bála jít
k holiči, vždycky mně to bylo
nepříjemné a ostříhali mě moc
nakrátko, pak když už jsem si
mohla říct, jak chci ostříhat,
bylo to už dobrý.”
Toník, 5 let: „Bál jsem se sovy.
Pak jsem ji pohladil a držel na
ruce. Je lehká a hebká, tak už
se jí nebojím.”

Může být strach užitečný?
Vendulka, 9 let: „Třeba
strach ze zkoušení ve škole,
že se z toho strachu pak radši
naučíš.”

Víš, co znamená mít
„smíšené“ pocity?
Mája, 11 let: „Když jsem
jednou měla záchvat smíchu
a seděla na židli, tak jsem z ní
spadla a ještě jsem se smála,
ale chtělo se mi i brečet.”
Hugo, 9 let: „Když píšeme
test z češtiny a už jsem
u konce, tak jsem rád, že už
je konec, a ještě se trochu
bojím, jestli to stihnu a mám
to dobře.”

Å-GHPH QD WR´ ]DYHOHO )HUGD V WURåNX
QHMLVWìP~VPďYHP9]DOPDPLQNX]DUXNX
D VSROHĀQď VWRXSDOL SR VFKRGHFK =H ]HPď
Y\SDGDO WRERJiQ Y\VRNì DOH WHĊ NG\ç E\OL
VNRUR QDKRĢH ]GiOR VH YåH PQRKHP VWUDåL
GHOQďMåt
1D VFKRGHFK MH PtMHOL RVWDWQt SO\åiFL
3ĢHGEtKDOLDKDQGUNRYDOLVHNGRSRMHGHSUY
Qt =URYQD NROHP SUROpWDO\ PRXFK\ 5DGRVW
'ĪYďUD D =YďGDYRVW Å%]]]] WR MH VXSHU
MVHPWDNUiGDçHMVPHY\UD]LO\QDNRXSiN´
]DE]XĀHOD5DGRVWÅ$MiçHMVWHPLXNi]DO\
MDNVHQDWRERJiQXMH]GtE]]]]]´SĢLGDODVH
'ĪYďUDÅ-iPiOHPDQLQHåODMHåWďçHMVWHPL
RWRERJiQXĢHNO\%]]]]]´GRGDOD=YďGDYRVW
3DNVHYåHFKQ\WĢLSRVDGLO\]DVHEHDVWURML
WìPE]XĀHQtPU\FKOH]PL]HO\YSUYQt]DWiĀFH
WRERJiQX
Å7DNMVPHWDG\-HWRY\VRNR´ĢHNODPD
PLQNDNG\çV)HUGRXGRåOLQDKRUX)HUGRYL
VH]GiORçHLRQDVHWURåNXERMt
Å1HERMPDPLWR]YOiGQHPH´SRY]EX]R
YDOML)HUGD%\ORGKRGODQìWRGRNi]DW&HV
WRX QDKRUX ]DKOpGO PDORX P\åNX Å.G\ç WR
]YOiGQHRQD]YOiGQXWRLMi´SRP\VOHOVL
Å1RWiNQH]GUçXMKRQHP´R]ìYDORVHPX
]D]iG\3O\åiFLE\OLQHGRĀNDYt
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Å0DPL Mi MHGX´ RWRĀLO VH )HUGD QD PD
PLQNXÅ8UĀLWď"3RNXGPiåVWUDFKYUiWtPH
VHVSROXGROĪSRVFKRGHFK´RGSRYďGďOD)HU
GDWURåNX]QHMLVWďO
Å0iPSRĢiGVWUDFKDOHFKFLVLWR]NXVLW
]YOiGQXWRQHERM3RMHGHå]DPQRX"´
0DPLQNDVHSRGtYDODGROĪDFK\WODVH]i
EUDGOtÅ9tåFRMiVLWRSďNQď]DVHVHMGXGROĪ
MVLåLNXODMHĊViP-iVHERMtP´
)HUGD VL XYďGRPLO çH QHQt MHGLQì NGR
PiVWUDFKæHKRPiLPDPLQNDNWHUiXçMH
velká.
Å'REĢH PDPL WR QHYDGt 3RWNiPH VH
GROH´=DPiYDOPDPLQFHDQDVNRĀLOGRWRER
JiQX.XEDPďOSUDYGX%\ODWRRSUDYGXSD
UiGD
.G\çRGSROHGQH]ED]pQXRGFKi]HOL)HU
GDPDPLQFHSRåHSWDOÅ3ĢtåWďWďWRQDXĀtP
NG\çEXGHåFKWtW´

STŘÍPKY

Maminka Tamara: „Tentokrát jsem pohádky četla také
dětem mojí sestry Máje (11)
a Hugovi (9), takže jsem si
vyzkoušela, jak se pracuje
s trošku větší skupinkou dětí.
Trochu jsem se toho bála, že
neudrží pozornost a budou se
pošťuchovat, ale dopadlo to
nakonec dobře – bavilo je to,
ale musely se hlásit, jinak se
překřikovaly, jak chtěl každý
honem odpovědět. Dovedu
si představit i práci s větší
skupinou dětí ve školce nebo
škole. Nejstarší Mája okomentovala, že příběhy jsou pro
menší děti, ale to bylo jen na
začátku a potom už se k tomu
nikdo nevrátil – nevadilo to,
podle mě jsou příběhy dobře
napsané, že to děti vtáhne.”

Otázka k příběhu
Sjedou Ferda
s maminkou tobogán?

Otázka k příběhu
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Co si myslíš o tom,
že se maminka na
tobogánu nesklouzla?
Je to ostuda?

