
Zgadzam się albo i nie ! 

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. 

Zadanie: Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=9zbRKH86Zg0 

(w przypadku pytań, trudności tłumaczymy dziecku/ dzieciom o co chodziło w filmie, rozwijamy 

temat granic) 

Zadanie: Po obejrzeniu filmiku dorosły wspólnie z dzieckiem stają od siebie w pewnej odległości 

(3-4 metry), dziecko zamyka oczy a dorosły wolno podchodzi. Gdy dziecko poczuje, że dorosły 

jest zbyt blisko, mówi stop, otwiera oczy. Następnie warto zamienić się rolami.  

Po zakończeniu rozmawiamy o tym jak dziecko czuło się wyznaczając granice, jak czuło się 

zachowując granice dorosłego. Warto podkreślić, że każdy z nas będzie potrzebował innej 

przestrzeni, jest to naturalne, zawsze się tak zdarza, inną przestrzeń zachowujemy w stosunku do 

rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, inną w stosunku do osób obcych i przyjaciół 

Zadanie: W tym miejscu dorosły pokazuje dziecku różne stawianie granic np. fizyczne (twoja 

przestrzeń, własność, prywatność), emocjonalne (prawo do swoich uczuć i emocji), intelektualne 

(twoje prawo do przekonań, opinii), społeczne (twoje prawo do wybierania sobie przyjaciół, 

kolegów i koleżanek), duchowe (twoje prawo do przekonań religijnych). Ukazać dziecku podział 

granic można na kartce w formie rysunku. Dorosły wspólnie z dzieckiem zastanawiają się jak 

zazwyczaj tworzy się granice w różnych miejscach takich jak szkoła, praca, pobyt u 

kolegi/koleżanki. Można to zrobić w formie stwierdzeń : 

Jeżeli o mnie chodzi to innym ludziom nie wolno …… 

Mam prawo czuć/ myśleć …… 

Mam prawo lubić/ bawić się …… 

Mam prawo prosić o …. 

Zadanie: Zwracamy uwagę, że posiadanie granic a ich stawianie to dwie różne sprawy. Wspólnie z 

dzieckiem rozmawiamy co sprawia mu największą trudność w tym zakresie. Razem szukamy 

https://www.youtube.com/watch?v=9zbRKH86Zg0


sposobu rozwiązywania trudności wykorzystując asertywne mówienie nie, zachowania odważne 

(w tym miejscu warto odegrać z dzieckiem jedną, dwie scenki). 

Zadanie: Wspólnie z dzieckiem rysujemy swoje granice. Narysujcie siebie. Narysujcie swoje 

granice tak jak je postrzegacie teraz. Warto wykorzystać różne kolory, wycinanki, farby- pozwolić 

działać wyobraźni. Warto zastanowić się, czy zarówno dziecko jak i dorosły zadowoleni są z tego 

jak prezentują się ich granice aktualnie.  

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

co w zajęciach było ciekawe, pozytywne. Jak się czują. 

 

 

 

 

 


