
Temat: Jesteśmy świadomi swoich praw. Część 2. 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, w wygodnym miejscu.  

Dorosły rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich : Co dobrego, miłego, przyjemnego dziś się 

wydarzyło? Na koniec odpowiada dorosły.  

  Dorosły rozpoczyna od przypomnienia poprzednich zajęć tj. ponownie wprowadza 

termin- asertywność (np. bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć, swoich 

myśli, swojego zdania, ważne jest to, że wyrażamy  je tak aby nie ranić innych osób, nie łamać ich 

praw).  

Zadanie: Moje prawa- Dorosły wspólnie z dzieckiem/dziećmi układa listę praw dotyczących 

głównie właściwych stosunków między ludźmi w różnych sytuacjach społecznych w szkole, w 

domu, podczas zabawy, podczas kontaktów z dorosłymi i innymi dziećmi. Np. prawo do 

samodzielnego podejmowania decyzji, prawo do wyrażania własnych uczuć, prawo do wyrażania 

własnych opinii, prawo do odmawiania, prawo do zmiany zdania, prawo do popełniania błędów, 

prawo do szacunku, prawo do wyboru osób, z którymi dziecko chce spędzać czas, prawo do 

wybierania aktywności. Układając listę praw warto zastanowić się z dzieckiem/ dziećmi nad tym 

jakie prawa dziecka są dziecka bardzo ważne. 

Zadanie: Być może jest tak, że zdarzają się sytuacje, w których dziecko proszone jest o coś, na co 

nie ma ochoty. Nie potrafi odmówić wykonania prośby. Warto wspólnie z dzieckiem opisać taką 

sytuację (gdy dziecku trudno, rodzic może podać własną, stworzyć wymyśloną). Przy każdej 

sytuacji zastanawiamy się, co zyskałem dzięki temu, że nie odmówiłem, co straciłem w tej 

sytuacji, a także co by się stało, gdybym odmówił (można to stworzyć na zasadzie plusów, 

minusów, mapy myśli). 

Zadanie: Warto obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg 

Zadanie: Wspólnie z dzieckiem dorosły wybiera sytuację oraz opracowują asertywny sposób 

odmawiania. Asertywna odmowa polega na:  

1. Powiedzeniu  NIE 

2. Krótkim opisie, czego nie chce się zrobić 

3. Krótkim uzasadnieniu dlaczego. 

https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg


Ważne: asertywna odmowa nie jest agresywna, złośliwa, poniżająca innych. Dlatego wcale nie jest 

taka łatwa zarówno dla dziecka jak i samego dorosłego. 

Zadanie: Dorosły przed rozpoczęciem zadania przygotowuje różne sytuacje z życia, uczestnicy 

zajęć losują przygotowane sytuacje do przedstawienia w formie scenki z wybraną przez siebie 

osobą (przykłady: Kolega prosi cię o pożyczenie 50 zł. Kolega chce zadzwonić z twojego 

telefonu, mimo że ma swój. Kolega chce zamienić się z tobą na bluzy/czapki/buty. Twój 

najlepszy kolega chce, abyś nie odzywał się do innego kolegi, którego bardzo lubisz. Mama prosi 

Cię o posprzątanie pokoju, akurat oglądasz ulubiony film, co zrobisz?, Koleżanka powiedziała, że 

jesteś brzydka/ brzydki, co zrobisz). Warto wymyślić własne przykłady, podczas scenek uczymy 

się asertywnego odmawiania. 

Zadanie: Co mi przeszkadza. Dorosły wspólnie z dzieckiem ponownie spisują na kartkach jakie 

sytuacje im przeszkadzają: w domu, w szkole, podczas spotkań z przyjaciółmi, znajomymi. 

Wspólnie odgrywają scenki, próbują używać komunikatów odważnych, w celu ich rozwiązania. 

Jeżeli dla dziecka trudne jest stworzenie komunikatu, dorosły może mu w tym pomóc. 

Zakończenie: Dorosły wspólnie z dzieckiem tworzy podsumowanie zajęć. Na koniec określają    

co w zajęciach było ciekawe, pozytywne. 

 

 

 

 


