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szkoły przyjaznej

prawom człowieka

Dbamy o przestrzeganie
równości, godności,
szacunku i budowanie
społeczności wolnej
od dyskryminacji.

Zapewniamy środowisko
nauki, w którym są
przestrzegane prawa
człowieka.

Jesteśmy włączane
i włączani we
wszystkie aspekty
życia szkoły.

Dążymy do realizacji
podstawowych praw
człowieka w szkole
(osobistych, ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych).

Zachęcamy siebie i innych
do dobrowolnego,
aktywnego i świadomego
uczestnictwa
w codziennym życiu
szkoły.

Zapewniamy dostęp
do informacji
niezbędnych do
świadomego udziału
w życiu szkoły.

Popieramy zasady
uczciwości, szacunku
i przejrzystości
we wszystkich
działaniach szkoły.

Czynimy prawa
człowieka integralną
częścią wszystkich
obszarów programu
i metod nauczania.

W naszej szkole
możemy realizować
swój potencjał
przez edukację bez
względu na pozycję
społeczną.

Bezpieczeństwo
i ochrona dobra
wspólnego jest
naszą wspólną
odpowiedzialnością.

6.7. | dla plotki zakaz wjazdu

	Kontrola złości
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6
wprowadzenie
Złość jest naturalnym ludzkim uczuciem. Może dodawać nam energii do działania, pomóc wyznaczać granice, ostrzegać przed niebezpieczeństwem, motywować nas do zmian, chronić przed bólem. To uczucie może działać na naszą korzyść, jeśli odpowiednio nim pokierujemy.
Złość to także bardzo silne uczucie, które może prowadzić do zachowań agresywnych i przemocowych, niszczenia przedmiotów, obrażania innych ludzi. Wiele osób nie potrafi radzić sobie ze złością i dlatego jest to uczucie często mylone
z agresją, kojarzące się wielu osobom negatywnie. Sama złość nie jest negatywna
– to zachowania wypływające z braku umiejętności rozpoznawania jej i panowania nad nią mogą być negatywne.
Uczennice i uczniowie dopiero uczą się rozpoznawać, nazywać, wyrażać i kontrolować własne emocje. Częściej jednak zdarza się, że to emocje przejmują kontrolę nad nimi. Ćwiczenia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają pomóc
młodym ludziom zdobyć większą wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia
swojej złości i jej kontroli. Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami to długofalowy proces. W prezentowanym materiale dużą inspiracją dla poszczególnych
scenariuszy był trening kontroli złości, stanowiący część opracowanej przez Arnolda P. Goldsteina metody ART (agression replacement training). Trening kontroli złości składa się z pięciu etapów, które stopniowo pozwalają uczniom zdobyć
umiejętność panowania nad złością:
Etap pierwszy. Identyfikacja czynników (zewnętrznych i wewnętrznych)
wyzwalających złość
Na tym etapie uczeń lub uczennica powinni uświadomić sobie, co w ogóle budzi
w nich najczęściej złość (jakie sytuacje, zachowania ludzi, pojawiające się własne
myśli czy przekonania).
Etap drugi. Identyfikacja sygnałów złości
Uczeń lub uczennica powinni nauczyć się rozpoznawać reakcje własnego organizmu podczas przeżywania złości, identyfikować fizjologiczne objawy złości.
Etap trzeci. Używanie monitów („uspokajaczy”)
Uczeń lub uczennica poznają techniki umysłowe jako sposób radzenia sobie ze
złością. Uczą się budować monity (słowa i zdania o uspokajającej treści pomocne
w wyciszeniu silnych emocji) i ich używać.
Etap czwarty. Używanie reduktorów
Uczeń lub uczennica poznają techniki fizjologiczne i behawioralne służące do
zmniejszania objawów złości w ciele, redukujące napięcie mięśniowe, rozładowujące energię.
Etap piąty. Stosowanie samooceny
Uczeń lub uczennica oceniają, w jakiej mierze dobrze wykonali powyższe zadania, i nagradzają siebie za skuteczne działanie.
Mamy nadzieję, że trening kontroli złości będzie pomocny we wspieraniu uczniów
i uczennic w konstruktywnym radzeniu sobie ze złością.
Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
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TRENING KONTROLI ZŁOŚCI
WYZWALACZE
Wiem, co budzi we mnie złość.

SYGNAŁY ZŁOŚCI
Rozpoznaję i rozumiem, co dzieje się z moim ciałem, kiedy czuję złość.

MONITY – MYŚLI USPOKAJACZE
Mój głos wewnętrzny mówi: „potrafisz się uspokoić”, „panuj nad sobą”.

REDUKTORY – ROZŁADOWYWACZE
Głęboko oddycham, liczę wstecz, spaceruję, słucham muzyki,
wyobrażam sobie spokojną sytuację.

SAMOOCENA
Gdy mi się uda, mówię sobie: „potrafię to zrobić”, „umiem nad sobą zapanować”.
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6 .1.1.
Co ma wulkan do złości

temat	
złość jako

naturalne uczucie,
pozytywne aspekty złości,
negatywne skutki braku umiejętności
panowania nad złością
opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma przybliżyć uczniom i uczennicom specyfikę złości, pokazać ją

jako naturalne uczucie, które przeżywają wszyscy ludzie, wraz z pozytywnymi
jego aspektami, a jednocześnie wzbudzić refleksję nad tym, że brak umiejętności
panowania nad złością może powodować zachowania agresywne: krzywdzenie
siebie, innych ludzi i wyrządzanie szkód materialnych.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.

6.1.1. | co ma wulkan do złości

cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Pogłębienie wiedzy na temat
uczucia złości.

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania negatywnych
skutków braku kontroli złości
w zachowaniu swoim i innych
osób.

postawy
▶ Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za skutki
swojego zachowania.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ rozumieli, że złość jest naturalnym uczuciem, które każdy ma prawo przeżywać,
▶ znali przykłady negatywnych skutków braku kontroli nad złością,
▶ mieli refleksję nad swoim zachowaniem w trakcie przeżywania złości,
▶ wiedzieli, że można odczuwać złość, ale nie wolno z jej powodu krzywdzić innych, niszczyć.

▶ praca na forum
▶ burza mózgów

czas trwania
zajęć

45–60 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ duży plakat (lub ilustracja) z narysowanym wulkanem w stanie czynnym – erupcja
▶ wydrukowane zdjęcie (może być czarno-białe) lub jego prezentacja z komputera na tablicy multimedialnej,
przedstawiające powszechnie znaną osobę, która publicznie wybuchła złością i miało to dla niej lub innych
ludzi negatywne konsekwencje, na przykład polski tenisista Jerzy Janowicz, który po przegranym meczu rzucił
rakietą o kort (stacje telewizyjne na całym świecie pokazywały i krytycznie komentowały tę sytuację).

materiały
pomocnicze
dla osoby
prowadzącej

▶ historie sportowców ze zdjęć opisane w Internecie
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Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Napisz na tablicy słowo „złość” i powiedz, że dzisiejsze zajęcia będą poświęcone temu uczuciu. Poproś, aby podnieśli rękę ci, którzy kiedykolwiek poczuli
złość. Sam/a także podnieś rękę. Następnie poproś, żeby podnieśli rękę ci, którzy widzieli swoich bliskich (rodziców, dziadków) podczas przeżywania złości.
Sam/a również podnieś rękę. Kolejne pytanie może dotyczyć nauczycielek i nauczycieli. Po każdym „głosowaniu” możesz zapytać kilka osób uczestniczących,
jakie były powody tej złości, co ją wywołało u danej osoby. W ramach podsumowania powiedz uczennicom i uczniom, że złość jest NATURALNYM UCZUCIEM,
każdy człowiek może i ma prawo odczuwać ją w różnych sytuacjach i wobec różnych zachowań. Złość odczuwają zarówno dzieci, jak i dorośli.

złość i korzyści z jej odczuwania
Podkreśl, że złość może mieć różne pozytywne aspekty. Jest wiele sytuacji, kiedy
odczuwanie złości przynosi nam korzyści. Poproś, aby uczniowie i uczennice podali kilka przykładów. Zapisz je na tablicy. Warto, żeby znalazły się wśród nich
takie pomysły jak: złość jest naturalną reakcją na różne trudności (na przykład
niesprawiedliwość); złość pomaga bronić swoich praw, gdy ktoś chce nam zrobić
krzywdę; złość może być motorem do działania (na przykład uczenia się, zakładania organizacji organizacji pomagającej zwierzętom); wyrażanie złości w konstruktywny sposób jest dla nas zdrowsze, niż jej wieloletnie tłumienie, które
może powodować choroby; złość daje nam poczucie siły i energii do działania,
pozwala również radzić sobie z trudnymi sytuacjami, na przykład po stracie kogoś bliskiego.

6.1.1. | co ma wulkan do złości

wulkan a złość
Powieś na tablicy dużą kartkę z narysowanym wulkanem (w stanie czynnym,
z dymem, lawą) i zapytaj uczennic i uczniów, co może mieć wspólnego wulkan ze
złością. Poprowadź rozmowę tak, aby uczennice i uczniowie potrafili znaleźć jak
najwięcej podobieństw (na przykład w wulkanie panuje wysoka temperatura –
człowiek w złości robi się czerwony, gorąco mu; wulkan wybucha – człowiekowi
w złości też często zdarza się „wybuchać” w niekontrolowany zupełnie sposób;
wybuch wulkanu może niszczyć – człowiek w złości też może niszczyć i krzywdzić; wulkan ludzie omijają z daleka, jest dla nich nieprzewidywalny, to samo
czasem spotyka osoby, które „wściekają się” w sposób nieprzewidywalny i niezrozumiały dla innych).
Warto także porozmawiać o tym, że wulkan daje pewne sygnały o swojej aktywności, dzięki czemu ludzie zyskują czas, aby się schronić. Obserwując go, uczą się
unikać niebezpieczeństw, jakie może spowodować. Z naszą złością może być podobnie: kiedy ją obserwujemy, potrafimy rozpoznać jej pierwsze sygnały, łatwiej
nam nauczyć się ją kontrolować. Kiedy jest jej zbyt wiele, możemy być wobec niej
bezbronni.
Podsumuj rozmowę, mówiąc, że złość ma wiele pozytywnych aspektów, ale ponieważ jest również bardzo silnym uczuciem, może nam sprawiać kłopot, dlatego
czasem nie potrafimy nad nią zapanować i zaczynamy robić rzeczy, które krzywdzą innych.

negatywne skutki niekontrolowanej złości
Pokaż uczennicom i uczniom zdjęcie Jerzego Janowicza, który ze złości po przegranym meczu rzucił rakietą o kort tenisowy. Opowiedz uczniom i uczennicom
to wydarzenie i przedstaw negatywne skutki „wybuchu” sportowca. Podsumuj,
że nawet dorośli nie zawsze umieją panować nad złością i zachowują się niekontruktywnie.
Alternatywnie możesz opowiedzieć jedną historię ze swojego życia, w której nie
zapanowałaś/zapanowałeś nad złością i zrobiłaś/zrobiłeś coś, czego potem żałowałaś/żałowałeś, lub historię z życia znajomego dziecka (z zachowaniem jego
anonimowości), w której ono zrobiło coś negatywnego (na przykład przegrywając
w grze komputerowej, rzuciło padem/telefonem o podłogę i zniszczyło/uszkodziło sprzęt).
Zapytaj uczniów i uczennice, kto z nich doświadczył sytuacji, kiedy WPADŁ
W ZŁOŚĆ I ZROBIŁ COŚ, CZEGO PÓŹNIEJ ŻAŁOWAŁ. Pozwól, aby wiele osób
zabrało głos i opowiedziało swoje historie. Możesz także zachęcać do pomyślenia o konkretnych sytuacjach, na przykład: „Pomyślcie o różnych sytuacjach
w domu, kiedy przeżywaliście złość wobec zachowania rodzeństwa czy rodziców,
albo o sytuacjach w szkole, kiedy zareagowaliście w sposób dla was niekorzystny,
który przyniósł wam kłopoty, straty, poczucie winy czy niesmak”.
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podsumowanie
Podziękuj uczniom i uczennicom za wszystkie szczere wypowiedzi. Powiedz, że
odczuwanie złości przez ludzi jest naturalne. Trudniejsze zaś jest jej rozumienie
i wyrażanie. Ludzie stosują dwa sposoby wyrażania złości: konstruktywny i niszczący. Niektórzy potrafią pozytywnie poradzić sobie z własną złością, na przykład spacerują, biegają, ćwiczą, rozmawiają z przyjaciółmi, starają się wymyślić
konstruktywne rozwiązanie. Niestety, wiele osób używa drugiego, niszczącego
sposobu – czyli agresji (na przykład krzyczy, walczy, niszczy, obgaduje, a nawet
prześladuje). Ten drugi sposób jest charakterystyczny dla tych, którzy nie pracują nad rozumieniem i kontrolowaniem własnej złości czy gniewu i nawet nie
zauważają momentu, kiedy to złość przejmuje nad nimi dowodzenie. Podkreśl,
że każdy człowiek MA PRAWO SIĘ ZŁOŚCIĆ, ALE NIE WOLNO MU KRZYWDZIĆ
INNYCH POD WPŁYWEM ZŁOŚCI.
Zaproś uczniów i uczennice na kolejne zajęcia, na których rozpoczną KURS KONTROLI ZŁOŚCI i nauczą się radzenia sobie z tym uczuciem.

6.1.2. | wyzwalacze, czyli co budzi moją złość

6 .1.2.
Wyzwalacze, czyli co budzi moją złość

temat	
identyfikowanie

wewnętrznych i zewnętrznych
czynników wyzwalających złość

opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma pomóc dzieciom nauczyć się rozpoznawać sytuacje, myśli, zda-

rzenia, które wywołują w nich złość. Koncentracja na tych momentach ma pomóc uczennicom i uczniom uświadomić sobie, że złość nie pojawia się w nas
nagle, znikąd, ale ma zawsze swoje źródło.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.

13
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zapoznanie ze schematem
treningu kontroli złości.
▶ Zwiększenie poziomu wiedzy
na temat różnych czynników
wyzwalających złość.
Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ znali i rozumieli schemat treningu kontroli złości,
▶ umieli identyfikować różne czynniki wyzwalające złość.
▶ praca na forum
▶ praca indywidualna z komiksem
▶ burza mózgów

czas trwania
zajęć

20–30 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania czynników
wyzwalających złość.

▶ plakat (typu flipchart) z wypisanymi etapami treningu kontroli złości
▶ komiks Co budzi we mnie złość? dla każdej osoby uczestniczącej (w wersji dla dziewcząt i dla chłopców)

6.1.2. | wyzwalacze, czyli co budzi moją złość

Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Powitaj uczennice i uczniów na pierwszej części KURSU KONTROLI ZŁOŚCI. Wywieś na tablicy plakat z zapisanymi kolejnymi etapami treningu kontroli złości.
Powiedz uczestnikom i uczestniczkom, że zapraszasz ich do przejścia przez pięć
etapów specjalnego treningu, który służy temu, aby wspólnie nauczyć się rozpoznawać w sobie złość i umiejętnie ją kontrolować. Wyjaśnij krótko, na czym polega
każdy z etapów.
Powiedz, że dzisiejsze zajęcia będą dotyczyć pierwszego z nich. Na początek nauczymy się uświadamiać sobie, z jakich powodów najczęściej czujemy złość. Jakie
sytuacje, jakie zachowania czy jakie własne myśli na temat zdarzeń powodują,
że zaczynamy czuć złość. Co jest „wyzwalaczem” naszej złości. Możesz opowiedzieć uczennicom i uczniom, w jakich okolicznościach ty najczęściej przeżywasz
złość, albo podać przykłady uniwersalnych przyczyn wyzwalających złość, na
przykład:

• zagrożenie poczucia własnej wartości: wyśmiewanie, plotkowanie, ośmieszanie
na forum ze strony innych uczniów i uczennic, złośliwe uwagi rodzeństwa lub
własne myśli na temat innych typu („Na pewno mnie obgadują”, „On coś do mnie
ma, tak krzywo patrzy”),

• zagrożenie poczucia bezpieczeństwa lub obawa o swoje mienie: popychanie na
schodach, zabieranie lub niszczenie rzeczy przez kolegów lub rodzeństwo, bójki,

• zagrożenie niespełnienia potrzeb: zakaz wychodzenia z domu i spotykania się ze
znajomymi, zakaz korzystania z telefonu, brak pieniędzy na nowe ubranie czy
nowy telefon, wpychanie się do kolejki w sklepiku przez innych uczniów – niemożność kupienia napoju.

15
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CO BUDZI WE MNIE ZŁOŚĆ?
Rozdaj uczniom i uczennicom rysunek Co budzi we mnie złość? i poproś, aby każda
osoba zastanowiła się, kiedy i w jakich sytuacjach najczęściej czuje złość. Uczniowie i uczennice mogą pomyśleć o szkole, domu czy innych miejscach i indywidualnie wypełnić swój arkusz.

ROZMOWA
Zaproś chętnych uczniów i uczennice do podzielenia się tym, jakie rozpoznali
najczęstsze przyczyny swojej złości. Możesz poprosić, aby opowiedzieli, jak wyglądają konkretne sytuacje, w których czują złość.
Jeśli przyczyny będą się powtarzać, możesz przeprowadzić minigłosowanie typu:
„Kto czuje złość, gdy rodzeństwo zabiera jego rzeczy bez pytania – proszę o podniesie ręki”, „Kto odczuwa złość, kiedy nauczyciel lub nauczycielka przedłuża
lekcję kosztem przerwy – Proszę o poniesienie ręki”.
Spróbuj wybrać z klasą „złotą dziesiątkę” najczęstszych wyzwalaczy.
Może się okazać, że złość u wielu osób pojawia się w podobnych okolicznościach.
Jest dla nas informacją, że nasze potrzeby że nasze potrzeby nie są zaspokojone,
a to budzi w nas określone uczucia.

CO BUDZI WE MNIE ZŁOŚĆ?

CO BUDZI WE MNIE ZŁOŚĆ?

6.1.3. | mapa złości

6 .1.3.
Mapa złości

temat	
fizjologia

złości, symptomy złości
w ciele człowieka
opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma uświadomić uczennicom i uczniom, że przeżywając złość, do-

świadczają różnych fizjologicznych jej przejawów, a wiedza na ten temat i umiejętność rozpoznawania sygnałów z ciała może pomóc w opanowaniu emocji
i uspokojeniu się.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie poziomu wiedzy na
temat fizjologicznych objawów
złości.

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania fizjologicznych
objawów złości u siebie i innych
ludzi.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, że złość wywołuje reakcje fizjologiczne,
▶ umieli wymienić różne objawy złości w organizmie,
▶ rozumieli, że wiedza na temat fizjologicznych objawów złości może pomóc w opanowaniu tego uczucia.
▶ praca na forum
▶ praca grupowa z materiałem rysunkowym
▶ burza mózgów

czas trwania
zajęć

20–45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

▶ plakat (typu flipchart) z wypisanymi etapami treningu kontroli złości
▶ kopie rysunku sylwetki człowieka (rysunek 1) dla wszystkich uczestników
▶ duży arkusz papieru (wielkości człowieka), na przykład flipchart
▶ flamastry i taśma papierowa

materiały
pomocnicze
dla osoby
prowadzącej

▶ rysunek sylwetki człowieka (rysunek 2)

6.1.3. | mapa złości

Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Wywieś na tablicy plakat z zapisanymi etapami treningu kontroli złości. Powiedz
uczennicom i uczniom, że następnym ważnym etapem nauki kontrolowania własnej złości jest umiejętność rozpoznawania, co dzieje się z naszym organizmem,
gdy się złościmy, a także rozumienia, w jaki sposób każdy z nas indywidualnie
przeżywa złość.
Możesz nawiązać do rozmowy o wulkanie z pierwszych zajęć i przypomnieć, że
wulkan, zanim wybuchnie, wysyła otoczeniu sygnały, że istnieje takie ryzyko.
Zapytaj uczennice i uczniów, jakie to mogą być sygnały (na przykład zaczyna dymić, podnosi się temperatura, zaczynają wypływać strużki lawy, występują pojedyncze drgania). Podobnie dzieje się z człowiekiem i silnymi emocjami. Powiedz,
że przeżywanie złości wpływa na uwalnianie się adrenaliny – hormonu, który
pobudza reakcje naszego ciała i przygotowuje je do działania: walki lub ucieczki.
Możesz opisać jako przykład własny sposób przeżywania złości (na przykład
szybsze bicie serca, napięcie w rękach, czerwone plamy na szyi).
Poproś, aby każdy zamknął oczy i przypomniał sobie chwilę, kiedy ostatnio czuł
złość. Następnie zastanowił się, co wówczas działo się z jego ciałem, jakie zmiany i reakcje swojego organizmu zaobserwował. Uczennice i uczniowie mogą też
przypomnieć sobie, jak wyglądały inne osoby z ich otoczenia, które, ich zdaniem,
przeżywały złość. Po czym możemy się zorientować, patrząc tylko na sylwetkę czy twarz człowieka, że ta osoba właśnie przeżywa złość? Chętni uczniowie
i uczennice mogą przedstawić na forum klasy, w formie pantomimy, jak wyglądają oni sami czy inni ludzie, gdy się złoszczą.
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mapa złości – praca grupowa
Podziel klasę na trzy- lub czteroosobowe grupy. Rozdaj wszystkim uczniom
i uczennicom kartki A4 z sylwetką człowieka (rysunek 1). Zadaniem każdej grupy jest wypisać i zaznaczyć symbolami (na przykład ucisk w brzuchu – spirala,
mocne bicie serca – młotek) na swoich kartkach jak najwięcej sygnałów złości
w ciele. Możesz pokazać uczniom i uczennicom rysunek z zaznaczonymi przez
ciebie wcześniej kilkoma takimi symbolami.
Podczas ćwiczenia przyglądaj się, jak grupy współpracują, lub pomóż tym, które słabiej radzą sobie z zadaniem. Możesz sprawdzać, czy na rysunkach zostały
uwzględnione sygnały świadczące o złości: zwiększone ciśnienie krwi, czerwone
policzki, uszy, zmarszczone czoło, brwi, nos, zmrużone oczy, zaciśnięte usta, pot,
napięte mięśnie, zaciśnięte zęby, zaciśnięte pięści, przyśpieszony oddech, szybsze
bicie serca, drżenie rąk, nóg, skurczony żołądek, zaciśnięte gardło.

mapa złości – praca na forum klasy
Poinformuj uczniów i uczennice, że wykonacie teraz wspólną mapę sygnałów złości.
Połóż dużą płachtę papieru na ziemi lub przyklej do ściany i zaproś chętnego
ucznia lub chętną uczennicę, którzy zgodzą się odrysować swoją sylwetkę na papierze. Odrysuj jego / jej sylwetkę flamastrem. Powieś na tablicy narysowaną na
papierze postać. Poproś reprezentantów i reprezentantki kolejnych grup o podawanie po jednym sygnale z ich grupowych mapek. Zaznaczaj symbolicznie podawane propozycje na dużej sylwetce. Zakończ, gdy wyczerpią się już wszystkie
pomysły. W trakcie zaznaczania możesz rozmawiać z uczniami i uczennicami, co
dzieje się z ich ciałem, kiedy czują złość, czy ich reakcje są podobne.

	
burza mózgów – jak możemy wykorzystać mapę
złości
W ramach podsumowania ćwiczenia przeprowadź z klasą szybką burzę mózgów
na temat zastosowania w praktyce opracowanej wcześniej mapy złości. Warto,
aby wśród pomysłów pojawiły się propozycje dotyczące zarówno własnej osoby
(na przykład: „będę wiedział/a, że złość się zbliża, to jest mój system ostrzegania”;
„będę wiedział/a, że muszę coś zrobić, aby móc włączyć samokontrolę”), jak i innych osób (na przykład: „kiedy widzę, że ktoś wysyła tego typu sygnały, mogę się
domyślać, co przeżywa”, „nie powinienem/powinnam rozdrażniać takiej osoby
trzeba dać jej czas na poradzenie sobie z trudnymi emocjami”).

6.1.3. | mapa złości

Rysunek 1.

mapa złości
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Rysunek 2.

mapa złości
włosy stają „dęba”
zmarszczone czoło, brwi i nos
zmrużone oczy
czerwone uszy i policzki
skrzywione usta, zaciśnięte zęby
zaciśnięte gardło
szybki oddech

serce bije mocno i szybko

ściśnięty żołądek

pełny pęcherz
zaciśnięte pięści

napięte mięśnie

6.1.4. | monity, czyli myśli uspokajacze

6 .1.4.
Monity, czyli myśli uspokajacze

temat	
techniki

umysłowe, nauka kontrolowania złości
przez stosowanie monitów

opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma za zadanie przybliżyć uczennicom i uczniom pojęcie monitów,

pomóc stworzyć listę przydatnych monitów oraz oswoić ich z używaniem myśli
uspokajaczy.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Znajomość pojęcia monitu i jego
funkcji.

POSTAWY
▶ Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za skutki
swojego zachowania.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, co to są monity i jaką pełnią funkcję,
▶ umieli wymienić kilka monitów,
▶ umieli dobrać monity do konkretnej sytuacji.
▶ praca na forum
▶ burza mózgów
▶ praca indywidualna z materiałem rysunkowym

czas trwania
zajęć

45–75 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
dobierania monitów do
konkretnych sytuacji.

▶ plakat (typu flipchart) z wypisanymi etapami treningu kontroli złości
▶ duży arkusz papieru typu flipchart, flamastry, taśma papierowa
▶ materiał Myśli – uspokajacze dla każdej osoby uczestniczącej
▶ kartki A4 dla wszystkich osób uczestniczących
▶ komiks Monity dla każdej osoby uczestniczącej (w wersji dla dziewcząt i dla chłopców)
▶ komiks Krzywe spojrzenie dla każdej osoby uczestniczącej (w wersji dla dziewcząt i dla chłopców)

6.1.4. | monity, czyli myśli uspokajacze

Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Wywieś na tablicy plakat z zapisanymi etapami treningu kontroli złości. Poproś
chętne osoby o przypomnienie, na czym polegały dwa pierwsze etapy. Powiedz,
że etap trzeci to nauka praktycznych sposobów kontrolowania złości, nazywanych „monitami” albo „uspokajaczami”.
Wyjaśnij, na czym polegają monity. Możesz powiedzieć, że są to proste słowa lub
krótkie zdania, które warto sobie powtarzać w głowie w sytuacji, kiedy odczuwamy złość. Te słowa lub zdania powinny być pozytywne i uspokajające, zatem
nie mogą zawierać, obraźliwych czy wulgarnych słów. Może to być na przykład
zdanie: „Wyluzuj”; „Spokojnie”; „Dam radę”; „Nie dam się sprowokować”.
Takie zdania mogą spowodować, że uda nam się opanować, a nawet nieco uspokoić. Monity dobrze działają na złość, która dopiero się zaczyna. Warto ich użyć,
kiedy czujemy pierwsze sygnały złości, pomogą nam wówczas zachować „jasny
umysł” i włączyć samokontrolę.
Burza mózgów: jakie słowa lub zdania uspokajają, gdy człowiek czuje złość?
Poproś uczennice i uczniów, aby zamknęli oczy i przypomnieli sobie sytuacje,
w których obawiali się że wybuchną złością i próbowali sobie z tym poradzić. Jakie zdania czy słowa powtarzali sobie w głowie, aby zapanować nad złością? Możesz podać swój przykład (na przykład żeby nie krzyczeć na swoje dzieci, które
znów zapomniały posprzątać pokój, mówisz sobie: „Spokojnie, bez nerwów” lub
„Spokojnie, sprzątanie nie jest najważniejsze na świecie”).
Przeprowadź burzę mózgów na temat różnych możliwych monitów. Poproś, aby
uczniowie i uczennice podawali krótkie zdania lub słowa, które uspokajają i nie
zawierają jednocześnie agresji (mogą być także w języku angielskim). Zapisuj propozycje na dużym arkuszu papieru. Możesz przywołać różne życiowe sytuacje (na
przykład: mama nie pozwala ci grać na komputerze; wydaje ci się, że zostałeś/aś niesprawiedliwie oceniony/a; grupa uczniów wyśmiewa cię na korytarzu, koleżanka
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lub kolega próbuje cię sprowokować i obraża twój styl ubierania się. Zapytaj uczniów
i uczennice, jakie myśli mogliby w tych sytuacjach wykorzystać na uspokojenie.
Jako podsumowanie rozdaj uczennicom i uczniom materiał Myśli – uspokajacze
i poproś, aby dopisali do tej listy pomysły z burzy mózgów lub stwórz z nimi autorską wersję takiego materiału na podstawie monitów wypisanych na dużym
arkuszu papieru. Możesz także rozdać kartki A4 i poprosić, aby drukowanymi literami, na kolorowo wpisali monit, który im się spodobał. Kartki można powiesić
na ścianach w sali lekcyjnej lub na korytarzu,
Arkusz z monitami może pozostać w sali twojej klasy przez kolejne tygodnie.
Komiks Monity
Rozdaj wszystkim komiks i poproś o jego indywidualne wypełnienie. W pierwszej części należy opisać konkretną sytuację, która wywołała złość (albo sytuację,
która często się zdarza i często powoduje złość), w drugiej części – dobrać monity
(może być kilka), które pomogłyby nam włączyć samokontrolę.
Po wykonanej pracy poproś chętnych o przeczytanie swoich komiksów. Możesz
z uczennicami i uczniami powiesić komiksy na jednej ścianie w formie wystawy
i pozwolić im zapoznać się z pozostałymi pomysłami.
Komiks Krzywe spojrzenie
(ćwiczenie dodatkowe dla klas starszych)
Możesz powiedzieć, że uczennice i uczniowie czasami, jako wyzwalacz złości, wymieniają sytuację, kiedy mają poczucie, że ktoś „krzywo patrzy” w ich kierunku,
na przykład na korytarzu szkolnym, w szatni, na ulicy czy w autobusie. „Krzywym
spojrzeniem” uczennice i uczniowie określają często takie spojrzenie, które ma na
celu, ich zdaniem, sprowokowanie ich do wybuchu czy innej gwałtownej reakcji.
Warto zapytać osoby uczestniczące, czy spotkała je podobna sytuacje. Jak wygląda takie „krzywe spojrzenie”? Czy ktoś może je zademonstrować? Czy wywołuje
ono w nich złość, gniew, czy irytację?
Porozmawiaj z uczennicami i uczniami, jakie mogą być przyczyny tego typu
„krzywych spojrzeń”, omawiając jak najwięcej aspektów takich sytuacji. Warto
pokazać dzieciom, że w wielu wypadkach to my sami interpretujemy spojrzenia
innych jako skierowane przeciwko nam i myślimy wówczas, że ktoś nas nie lubi,
„ma coś do nas”, prowokuje nas, obraża, wywyższa się, myśli, że jest lepszy ode
nas, „robi z nas idiotę”. To my sami nadajemy jakiejś sytuacji znaczenie, które nie
musi być prawdziwe. Może być wiele powodów krzywych spojrzeń zupełnie niezwiązanych z naszą osobą. Osoba, która patrzy w naszym kierunku w dziwny –
jak się nam wydaje – sposób, może mieć zły dzień i na wszystkich patrzy dziwnie,
ma taki charakter, ma osobiste problemy i przeżywa trudne emocje, udaje twardziela, żeby się lepiej poczuć, ma problemy z oczami, ma gorączkę i jest chora.
Podsumuj dyskusję – podkreśl, że uczennice i uczniowie są obecnie w takim wieku, kiedy stają się szczególnie wrażliwi i wyczuleni na spojrzenia innych ludzi,
które czasem mogą odbierać przeciwko sobie lub nawet jako „wyzwanie do walki”.
Podkreśl, że istnieje wiele powodów, dla których patrzymy na siebie wzajemnie.
Kiedy czujemy, że spojrzenia innych wzbudzają w nas zbyt silne emocje, pomagajmy sobie w odzyskaniu równowagi monitami. Dzięki nim przekierowujemy
nasze myślenie i zmieniamy temperaturę naszych uczuć.

6.1.4. | monity, czyli myśli uspokajacze

Zachęć uczennice i uczniów, aby w takich sytuacjach spróbowali zastosować monity, które pozwolą im nabrać dystansu do „krzywych spojrzeń” i nie interpretować ich przeciwko sobie.
Podziel uczennice i uczniów na pary. Pomyśl nad takim doborem par, aby praca
mogła być dobrze wykonana. Rozdaj parom komiks Krzywe spojrzenie. Poproś, aby
każda para spróbowała wymyślić jak najwięcej monitów do danej sytuacji. Podczas pracy podchodź do dzieci i pomagaj im. Po wykonanej pracy poproś chętnych
o przeczytanie swoich komiksów.

Materiał

myśli – uspokajacze
Dopisz swoje ulubione monity i powieś nad łóżkiem!

MONITY,

CZYLI MYŚLI USPOKAJACZE

▶ Spokojnie.
▶ Spoko, będzie OK.
▶ Włącz luz.
▶ Luzik arbuzik.
▶ Wyluzuj.
▶ Relax!
▶ Tylko spokój mnie uratuje.
▶ Panuję nad sobą.
▶ Nie dam się sprowokować.
▶ Nie dam się.
▶ Nie chcę kłopotów.
▶ Spokojnie, świat się dziś nie kończy.
▶ Jutro też jest dzień.

▶ To nie jest tego warte.
▶ Szkoda nerwów.
▶ Wytrzymam.
▶ Dam radę.
▶ Chill out!
▶ Ona/on ma zły dzień.
▶ Odpuść sobie!
▶ Raz, dwa, trzy, cierpliwość masz TY.
▶ Kontroluję sytuację.
▶ To mnie nie dotyczy
▶ Take it easy!
▶ Slown down.
▶ Control yourself!
▶ Calm down!
▶ Take a chill pill!
▶ Go easy!
▶ Easy peasy lemon squeezy.
▶ Just take a breath.
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sytuacja, w której się złoszczę

myśli, które mogą mnie uspokoić

jakie myśli mogą mnie uspokoić, gdy ktoś na mnie „krzywo patrzy”?

6.1.5. | reduktory, czyli sposoby na złość

6 .1.5.
Reduktory, czyli sposoby na złość

temat

 onstruktywne sposoby radzenia sobie
k
ze złością – techniki fizjologiczne
i behawioralne
opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma za zadanie przybliżyć uczennicom i uczniom fizjologiczne i beha-

wioralne techniki służące do zmniejszania poziomu złości w ciele, redukujące
napięcie mięśniowe, stanowiące konstruktywne i społecznie akceptowalne sposoby radzenia sobie ze złością.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie poziomu wiedzy
na temat fizjologicznych
i behawioralnych sposobów
kontroli złości.

postawy
▶ Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za skutki
swojego zachowania.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, co to są reduktory i jaką pełnią funkcję,
▶ umieli wymienić kilka reduktorów,
▶ umieli dobrać reduktory zgodnie ze swoimi potrzebami.
▶ praca na forum
▶ burza mózgów
▶ praca indywidualna z materiałem rysunkowym

czas trwania
zajęć

45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
stosowania reduktorów
i dobierania ich adekwatnie do
swoich potrzeb.

▶ kartki papieru, tablica, kreda
▶ muzyka relaksacyjna (można puścić z telefonu, używając głośnika, albo z komputera czy odtwarzacza CD)
▶ materiał rysunkowy Moje sposoby na złość (pokazowy)
▶ materiał rysunkowy Moje sposoby na złość dla każdej osoby uczestniczącej

6.1.5. | reduktory, czyli sposoby na złość

Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Wywieś na tablicy plakat z etapami treningu kontroli złości. Powiedz uczniom
i uczennicom, że dotarli już do etapu czwartego, czyli reduktorów, i wyjaśnij, czym
są reduktory. Możesz najpierw przypomnieć uczennicom i uczniom mapę złości
i wymienić kilka sygnałów płynących z ciała, które występują w trakcie przeżywania tego uczucia (na przykład płytki oddech, zaciskanie pięści, napięcie w nogach, ściskanie żołądka). Złość jest uczuciem, które potrafi nami wstrząsnąć, czasem wywołuje silne reakcje, z którymi nie jest łatwo się uporać i odzyskać „jasność
myślenia”. Dlatego w takich sytuacjach warto zastosować reduktory, czyli sposoby
mające nam pomóc rozładować towarzyszące złości napięcie w ciele – uspokoić oddech, rozluźnić mięśnie, pozbyć się zbyt dużej ilości energii i wyciszyć uporczywe
myśli. Reduktory można także nazwać „rozluźniaczami” albo po prostu „sposobami na złość”.
Rozpocznij pracę z klasą od znanych i sprawdzonych sposobów na złość.
Oddychanie
Powiedz, że spokojne, głębokie oddychanie jest bardzo pomocne w kontrolowaniu
złości. Poproś uczennice i uczniów, aby usiedli wygodnie i zamknęli oczy. Niech
wszyscy oddychają spokojnie i głęboko i starają się koncentrować na swoim oddechu, wyobrażając sobie, jak ten oddech przesuwa się w górę i w dół. Warto powtórzyć kilka razy, aż wszyscy odnajdą w ciszy swój spokojny oddech.
Liczenie
Powiedz, że jest kilka sposobów liczenia, które pomagają w zapanowaniu nad złością. Przećwicz wszystkie sposoby z uczennicami i uczniami, prosząc o zademonstrowanie danego sposobu przez pojedynczą osobę na forum klasy lub chórem
przez całą klasę. Sposoby liczenia do przećwiczenia:
▷ zwykłe liczenie: od 1 do 10
▷ liczenie do tyłu: od 10 do 1
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▷ liczenie do tyłu od dużej liczby (na przykład od 1361)
▷ liczenie do tyłu od dużej liczby co trzy (na przykład 268, 265, 262…)
▷ liczenie do tyłu od dużej liczby co siedem (na przykład 434, 427, 420…)
▷ liczenie po angielsku do przodu i do tyłu

Napinanie i rozluźnianie mięśni
Powiedz uczennicom i uczniom, że warto ćwiczyć umiejętność relaksacji, czyli
rozluźniania napiętych mięśni, wyciszania uporczywych myśli i zmniejszania
towarzyszącego nam stresu. Pokaż im dwa ćwiczenia, które będą mogli wykonywać w domu.
Włącz odpowiednio przygotowaną muzykę relaksacyjną i poproś uczennice
i uczniów, aby usiedli wygodnie na krzesłach, położyli otwarte dłonie na blatach
ławek i zamknęli oczy. Poproś o ciszę i kilka spokojnych oddechów.
Odpowiednią modulacją głosu zachęć uczennice i uczniów, aby zacisnęli dłonie
i trzymali w napięciu, podczas gdy ty będziesz powoli liczyć do pięciu. Następnie
poproś o rozluźnienie dłoni. W ten sam sposób przećwicz z uczniami i uczennicami
napinanie i rozluźnianie wybranych części ciała: lewa ręka, prawa ręka, palce lewej stopy i prawej stopy, lewa cała noga i prawa cała noga, brzuch, klatka piersiowa,
oczy, twarz.
Można stosować dowolne techniki relaksacyjne, a jeśli jest taka możliwość – poprowadzić relaksacje na leżąco, na przyniesionych przez uczniów i uczennice kocach
lub karimatach w bardziej komfortowym pomieszczeniu niż sala lekcyjna.
Moje przyjemne miejsce
Jeśli uczniowie i uczennice rozluźnią się i zrelaksują podczas poprzedniego ćwiczenia, możesz kontynuować, prosząc wszystkich, aby przypomnieli sobie (wciąż
z zamkniętymi oczami) miłe, spokojne, bezpieczne miejsce lub krajobraz, które
pamiętają z przeszłości czy z ostatnich wakacji.
Może to być widok na góry, las, szum fal i plaża, widok morza i ryb w trakcie nurkowania, zrobiona z gałęzi baza w lesie. Poproś, aby przypomnieli sobie dokładnie, jak to miejsce/ten krajobraz wyglądały, jakie tam były kolory, zapachy i jakie
uczucia im wtedy towarzyszyły. Poświęć chwilę na to wyobrażenie i daj dzieciom
czas na powrót do klasy: otwarcie oczu, ziewanie, wyciąganie pleców.
Zapytaj uczennice i uczniów, czy mają ochotę podzielić się tym, jak czuli się podczas rozluźniania i zaciskania mięśni, komu udało się zrelaksować, może ktoś
poczuł się senny w trakcie ćwiczenia. Jeśli będą wśród uczennic i uczniów chętni, aby opowiedzieć o swoim bezpiecznym miejscu, zadbaj o klasową uważność
i skupienie.
Zachęć uczennice i uczniów, aby w chwilach silnych emocji, zdenerwowania,
korzystali ze swojego odkrycia i przypominali sobie to przyjemne i bezpieczne,
a jednocześnie bardzo prywatne miejsce, dzięki któremu łatwiej im będzie poradzić sobie z trudnym uczuciem.

6.1.5. | reduktory, czyli sposoby na złość

Pantomima – pozytywne sposoby radzenia sobie ze złością
Powiedz, że złość to duża dawka energii i aby móc znów spokojnie myśleć i analizować sytuację, warto poświęcić chwilę, żeby ją rozładować i ukierunkować
w korzystny dla nas sposób.
Poproś uczennice i uczniów, aby pomyśleli nad pozytywnymi sposobami radzenia
sobie ze złością. Potrzebne są sposoby, które nikogo nie krzywdzą i niczego nie niszczą, a zainteresowanym przynoszą ulgę.
Zaproś wszystkich do przedstawienia za pomocą pantomimy swojego pomysłu na
forum klasy, aby ta mogła rozpoznać, o jaki sposób chodzi.
Możesz rozpocząć prezentację swojego sposobu kontroli złości bez użycia słów
i zachęcić tym samym pozostałych.
Dla uczennic i uczniów mających problem z własnym sposobem przygotuj wcześniej kartki (potrzeba około dwudziestu takich kartek z gotowym przykładem do
zaprezentowania, na przykład bieganie, chodzenie z psem, jeżdżenie na rowerze,
rozmowa z przyjacielem/przyjaciółką przez telefon, słuchanie muzyki, malowanie, czytanie, pisanie, chat, gry komputerowe, masaże, kąpiel, medytacja, głaskanie kota lub chomika, spanie, joga, zakupy). Wszystkie sposoby warto zapisywać
na tablicy.
Recepta na moją złość
Poproś uczennice i uczniów, aby przez chwilę wyobrazili sobie, że są zespołem
znakomitych lekarek i lekarzy naukowców, którzy postanowili opracować receptę na złość.
Rozdaj uczennicom i uczniom kartki (na wzór recept lekarskich) i poproś, aby
każda osoba wypisała najpierw najważniejsze sygnały/symptomy swojej złości
(na przykład suchość w gardle, przyspieszone bicie serca, zaciśnięte dłonie, zęby),
a następnie dopasowała odpowiedni środek pomocny w znalezieniu ulgi i rozładowaniu napięcia z powodu złości (na przykład napić się chłodnej wody, umyć
twarz i ręce zimną wodą, oddychać głęboko, liczyć, szybkim marszem przejść się
na spacer, pobiegać, zjeść coś ulubionego, opowiedzieć komuś bliskiemu o sytuacji). Uczniowie i uczennice mogą również dopisywać odpowiednie dawki zalecanych przez siebie środków pomocy (na przykład piętnaście okrążeń dookoła
domu, dwadzieścia minut muzyki).
Poproś chętnych o przeczytanie wymyślonych przez siebie „kuracji”.
Plakat Moje sposoby na złość
Rozdaj uczennicom i uczniom materiał rysunkowy Moje sposoby na złość i poproś,
aby każdy narysował w formie symbolicznej sześć sposobów na złość, które, ich
zdaniem, mogą być dla nich najskuteczniejsze.
Pokaż na przykładzie rysunku pokazowego, jak można to wykonać.
Poproś, aby uczennice i uczniowie powiesili ten plakat w swoim pokoju.
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6.1.6. | samoocena

6 .1.6.
Samoocena

temat	
ocena umiejętności

radzenia sobie ze złością,
refleksja nad własnym zachowaniem

opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma za zadanie zachęcić uczennice i uczniów do śledzenia swoich po-

stępów w panowaniu nad złością i nagradzania się za umiejętne zastosowanie
monitów i reduktorów.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.

35

36

zeszyt 6 | Ś wiat bez przemocy

cele

planowane
efekty

metody

umiejętności
▶ Kształtowanie umiejętności
analizowania swojego
zachowania i nagradzania się za
zastosowanie konstruktywnych
sposobów rozładowania złości.
Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ umieli dostrzegać sytuacje, w których zastosowali konstruktywne sposoby panowania nad złością,
▶ mieli większą świadomość na temat swojego zachowania,
▶ umieli docenić swój sukces.
▶ praca na forum
▶ praca indywidualna z materiałem rysunkowym

czas trwania
zajęć

20 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

postawy
▶ Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za skutki
swojego zachowania.

▶ materiał rysunkowy Potrafię zapanować nad swoją złością. Mój dziennik obserwacji dla każdej osoby
uczestniczącej

6.1.6. | samoocena

Przebieg
zajęć

mój dziennik obserwacji
Wywieś na tablicy plakat z zapisanymi etapami treningu kontroli złości. Poproś
chętne osoby o przypomnienie, na czym polegały dotychczas omawiane cztery
etapy, i zaproś do ostatniego elementu treningu – samooceny.
Wytłumacz, że ostatni etap polega na obserwowaniu swojego zachowania w sytuacjach złości, zastosowaniu – adekwatnie do sytuacji – monitów i reduktorów
oraz pochwalenie siebie samego/ siebie samej za każdy sukces w poradzeniu sobie
ze złością
Rozdaj uczniom i uczennicom materiał rysunkowy Potrafię zapanować nad swoją
złością. Mój dziennik obserwacji.
Powiedz, że do dziennika należy wpisywać tylko te sytuacje, w których przeżywaliśmy złość i podjęliśmy próbę zapanowania nad nią.
Wytłumacz, na czym polega wypełnianie dziennika:
▷ w rubryce „jaki dzień” – należy wpisać dzień tygodnia (lub datę), kiedy do-

świadczyliśmy złości (na przykład „wtorek”, „15 października 2020 roku”),

▷ w rubryce „opis sytuacji” – należy opisać sytuację, w której poczuliśmy złość

(na przykład „usłyszałem od kolegi na wuefie, że nie umiem grać w piłkę”),

▷ w rubryce „moc mojej złości” – należy narysować kropkę w odpowiednim kolo-

rze, obrazującą, jak wielką czuliśmy złość,

▷ w rubryce „zastosowane monity lub sposoby na złość” – należy opisać, jakiego

użyliśmy monitu lub sposobu na wyciszenie złości,

▷ w rubryce „ocena” – należy narysować „buźkę” określającą, w jakim stopniu

jesteśmy zadowoleni z naszych działań.

Poproś, aby uczennice i uczniowie wypełniali swój dziennik przez tydzień i przynieśli go na kolejne zajęcia. Zaproś chętne osoby do przeczytania swoich tygo-
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dniowych obserwacji i podzielenia się z pozostałymi swoimi sukcesami w budowaniu osobistej samokontroli.
Możesz podyskutować z uczennicami i uczniami, czy napotkali w trakcie pracy jakieś trudności, które elementy, ich zdaniem, są pomocne, czy odkryli jakiś
nowy sposób na złość, o którym wcześniej nie rozmawiano w klasie.
Pracę nad utrwaleniem nowych umiejętności możesz kontynuować, rozpoczynając kolejne zajęcia czy godzin wychowawcze od pytania: „Czy ktoś w tym tygodniu przeżywał złość? W jaki sposób próbowaliście sobie z nią poradzić?”.
Wystarczy, że jedna, dwie lub trzy osoby opowiedzą o swoim sukcesie, i będzie to
dobry sposób na utrwalanie nabytych umiejętności.

lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

jaki
dzień

opis sytuacji
(co spowodowało moją złość)

moc mojej
złości:
mała
średnia
duża

zastosowane
monity lub
sposoby na
złość

ocena:
 super
 tak sobie
	słabo,
nie wyszło,
próbuję dalej
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	Obrona
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wprowadzenie
Ponad 40% uczennic i uczniów szkół podstawowych w Polsce doświadczyło ze
strony rówieśników agresji i przemocy słownej. Uczennice i uczniowie spotykają
się w szkole z obrażaniem, wyzwiskami, poniżaniem czy ośmieszaniem. Dlatego
warto, aby w sytuacjach agresji słownej potrafili samodzielnie zareagować i konstruktywnie przeciwstawić się obrażaniu.
Niestety, w szkole dla wielu uczennic i uczniów radzenie sobie z tego typu sytuacjami jest równoznaczne z koniecznością użycia agresji, w myśl zasady „oko za
oko, ząb za ząb”. Ten sposób reagowania jest dość popularny i często uważany
przez uczennice i uczniów za jedyny możliwy.
W każdej szkole jest również spory odsetek dzieci, które zupełnie nie potrafią
przeciwstawić się zaczepkom rówieśników. Prezentują postawy uległe, bierne
i narażają się w ten sposób na powtarzalność sytuacji, stają się łatwym celem dla
szkolnych dręczycieli, a ich pozycja w klasie zaczyna być poważnie zagrożona.
Agresja i uległość, reakcje odzwierciedlające emocje, typu płacz czy atak złości
na forum, nie należą do konstruktywnych sposobów obrony przed dokuczaniem,
mogą na chwilę zastopować sytuację, ale nie przyniosą uczennicom i uczniom
wyczekiwanego spokoju.
Prezentowane opracowanie dotyczy nauki asertywnej obrony, umiejętności wykorzystywania własnego sprytu, inteligencji, poczucia humoru w sytuacjach
agresji lub wręcz przemocy rówieśniczej.
Pragniemy pokazać uczennicom i uczniom, że oprócz uległości i agresji, które
są skrajnymi postawami, istnieje trzecie, bardziej konstruktywne rozwiązanie
– polegające na ASERTYWNEJ OBRONIE.
Asertywność to postawa radzenia sobie w wielu trudnych i konfliktowych sytuacjach, która umożliwia ochronę własnych granic z zachowaniem poczucia godności bez atakowania innych ludzi, w zgodzie ze swoimi potrzebami. Pragniemy
przekazać ją uczennicom i uczniom. Przez różne ćwiczenia i symulacje chcemy
zachęcić ich do korzystania z niej, a także do rozwoju własnej kreatywności, pomysłowości w poszukiwaniu sprytnych sposobów radzenia sobie z codziennymi
sytuacjami wśród rówieśników.
Prezentowane scenariusze dotyczą zdobywania praktycznych umiejętności.
W związku z tym bazują w dużej mierze na metodzie scenek odgrywanych wspólnie z uczennicami i uczniami.
Odgrywanie ról w scenkach (dla dzieci i z dziećmi) wymaga od nauczycielki i nauczyciela szczególnej postawy, pełnej zaangażowania, a jednocześnie taktu i wyczucia, uważnej obserwacji możliwości uczennic i uczniów, z którymi pracują,
i delikatności w doborze materiału. Wymaga także znajomości problemów dzieci
i zachowania bezpiecznej dla wszystkich uniwersalności w przytaczaniu form
przezywania czy wyśmiewania w trakcie ćwiczeń.
Z tego powodu prosimy o uważne przeanalizowanie umieszczonych poniżej kilku
przydatnych wskazówek, które mogą pomóc w przeprowadzeniu scenek.
Prezentowane scenariusze warto wykorzystać w klasach, w których wśród dzieci
panuje dobra atmosfera, uczennice i uczniowie raczej szanują siebie wzajemnie,
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a konflikty zdarzają się sporadycznie. Dzieci są otwarte na nowe umiejętności
i uważne podczas aktywności swoich koleżanek i kolegów.
W klasach, w których jest wysoki poziom agresji czy przemocy, scenariusze te
są zbyt trudnym materiałem i warto wówczas poprosić o pomoc specjalistów.
Zanim zaczniemy pracę z proponowanym przez nas scenariuszem zajęć, należy
dobrze rozpoznać sytuację w klasie, mając na uwadze szczególnie dobro uczennic
i uczniów, którzy doświadczają dokuczania ze strony rówieśników.
W takich sytuacjach można również rozważyć przeprowadzenie ćwiczeń
w mniejszych, dobranych specjalnie w tym celu grupkach lub indywidualnie
z najbardziej potrzebującymi uczennicami i uczniami.
Joanna Węgrzynowska i Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
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ZASADY ĆWICZENIA UMIEJĘTNOŚCI
OBRONY Z UCZENNICAMI I UCZNIAMI

1. 	Zaproś do prowadzenia scenek drugą nauczycielkę, nauczyciela
lub pedagoga szkolnego – blok dotyczący asertywności wymaga
dużego zaangażowania i w dwie osoby łatwiej go poprowadzić.
2. 	W wielokrotnie powtarzanych scenkach agresora odgrywaj zawsze
sam/a – nie pozwól, aby uczennice i uczniowie ćwiczyli negatywne
postawy.
3. 	Do ćwiczenia z uczennicami i uczniami sytuacji związanych
z przezywaniem, lub wyśmiewaniem wybierz dosyć powszechnie
używane (nie wulgarne) sformułowania, na przykład: „maluch/jesteś
mały”; „kujon”; „masz brzydkie buty”.
4. 	Podczas ćwiczeń nigdy nie stosuj przezwisk, które mogą dotyczyć
danych uczniów i uczennic osobiście (na przykład do otyłej uczennicy
nie mów „gruba”). Przywołuj te same powszechnie słyszane
przezwiska wobec wszystkich uczennic i uczniów.
5. 	Podczas odgrywania scenek zachęcaj uczennice i uczniów do
własnych twórczych rozwiązań – istotą zajęć jest uruchomienie ich
samodzielnego myślenia.
6. 	Zawsze udzielaj pozytywnej informacji zwrotnej – często
i konkretnie (zamiast ogólników: „pięknie”; „bardzo dobrze”, pamiętaj
o konkretach: „Spojrzałeś na mnie bardzo pewnie”; „Wymyśliłaś
bardzo zaskakującą odpowiedź”).
7. 	Na zajęcia wprowadź zasadę dobrowolności – nie zmuszaj uczennic
i uczniów do odgrywania scenek. Staraj się ich zachęcić swoim
przykładem i poczuciem humoru. Korzystaj z pracy grupowej, aby
ośmielić i pobudzić twórcze myślenie.

6.2.1. | jak się bronić – wybieram asertywność!

6 .2.1.
Jak się bronić – wybieram asertywność!

temat	
skuteczne

i nieskuteczne sposoby obrony przed
dokuczaniem – analiza skuteczności

opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma pomóc uczennicom i uczniom przeanalizować skuteczność róż-

nych form obrony przed przemocą słowną, przybliżyć pojęcie asertywności oraz
zachęcić do nauczenia się tej metody.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Przeanalizowanie
konstruktywnych
i niekonstruktywnych sposobów
obrony przed dokuczaniem.
▶ Poznanie i zrozumienie pojęcia
asertywności.
Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, jakie są negatywne skutki używania agresji, uległości lub reakcji emocjonalnych jako sposobów
obrony przed agresją słowną,
▶ znali pojęcie asertywności.
▶ praca z komiksami
▶ praca na forum, dyskusja
▶ praca indywidualna – rysowanie komiksu

czas trwania
zajęć

45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

postawy
▶ Kształtowanie postawy
asertywnej w odniesieniu
do sytuacji agresji słownej.

▶ Komiks nr 1 pt. „Nieskuteczne sposoby obrony”.
▶ Komiks nr 2 pt. „Skuteczne sposoby obrony”. Komiksy wielkości kartek A3 do powieszenia na tablicy lub skany
komiksów wyświetlane z komputera na tablicy multimedialnej.
▶ Komiks nr 3 do uzupełnienia dla każdego ucznia i uczennicy w wersji papierowej.

6.2.1. | jak się bronić – wybieram asertywność!

Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Krótko wprowadź temat przemocy rówieśniczej w szkołach. Możesz przytoczyć
dane z badań Instytutu Badań Edukacyjnych z 2015 roku, mówiące o tym, że uczennice i uczniowie w polskich szkołach często doświadczają AGRESJI I PRZEMOCY
SŁOWNEJ: PRZEZYWANIA, WYŚMIEWANIA, OBRAŻANIA, SZYDZENIA. Powiedz,
że niewiele osób potrafi dobrze radzić sobie w sytuacjach słownego dokuczania.
Zaproponuj uczennicom i uczniom przyjrzenie się dwóm komiksom, na których
przedstawione będą różne sposoby obrony przed agresją słowną.
Pierwszy komiks będzie dotyczył nieskutecznych sposobów reagowania na zaczepki słowne. Zadaniem uczennic i uczniów jest znalezienie jak największej
liczby argumentów potwierdzających niską suteczność tych obron.
Powieś lub wyświetl na tablicy Komiks nr 1 pt. „Nieskuteczne sposoby obrony”,
daj uczennicom i uczniom chwilę na zastanowienie, a następnie poprowadź dyskusję wykorzystując pytania typu:
▷ W jaki sposób zachowuje się na obu rysunkach poszkodowany/a? Opiszcie do-

kładnie wszystkie szczegóły, jakie zauważyliście: co się z nim/z nią co się z nim
dzieje, jaką ma postawę.

▷ Na czym polega jego/jej obrona?
▷ Jakie, waszym zdaniem, nieskuteczne metody obrony stosuje poszkodowany/a?
▷ Dlaczego te metody są mało skuteczne? Jaki mogą przynieść skutek?
▷ Jak, waszym zdaniem może czuć się poszkodowany/a w takiej sytuacji, co my-

śli o sobie?

▷ Jak się czuje agresor i co może myśleć o osobie poszkodowanej?
▷ Co mogliby pomyśleć o poszkodowanych pozostali uczennice i uczniowie, któ-

rzy byliby świadkami tej sceny?
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W podsumowaniu dyskusji warto podkreślić, że do nieskutecznych sposobów
obrony przed dokuczaniem należą: reakcje bardzo intensywne reakcje emocjonalne (płacz, niekontrolowana złość, krzyk, reagowanie na zaczepki i prowokacje
ze strony innych dzieci), reakcje agresywne (obrażanie lub bicie osoby atakującej),
a także reakcje uległe (opuszczanie głowy, mówienie cichym głosem, brak jakiejkolwiek odpowiedzi).
Następnie powieś lub wyświetl na tablicy Komiks nr 2 pt. „Skuteczne sposoby
obrony”. Poproś wszystkich o przyjrzenie się rysunkom oraz znalezienie argumentów na rzecz skuteczności przedstawionych metod.
Zachęć uczennice i uczniów do dyskusji następującymi pytaniami:
▷ Jaką postawę ciała ma poszkodowany/a przedstawiony/a w drugim komiksie

i czym różni się jego/jej zachowanie od poprzedniej sytuacji?

▷ Na czym polega jego/jej obrona?
▷ Czy używa agresji?
▷ Jakie skuteczne metody stosuje osoba poszkodowana?
▷ Dlaczego te sposoby mogą przynieść lepszy skutek?
▷ Jak czuje się tym razem poszkodowany/a i co może myśleć o sobie?
▷ Jak się czuje agresor lub agresorka i co może myśleć o osobie poszkodowanej?
▷ Co mogliby pomyśleć o poszkodowanym/poszkodowanej pozostali uczniowie

i uczennice, którzy byliby świadkami tej sceny? Co wy pomyśleliście?

W ramach podsumowania możesz powiedzieć, że w drugim komiksie pokazane są
ASERTYWNE I TWÓRCZE sposoby obrony. Asertywność to umiejętność obrony siebie, ale bez obrażania innych i bez używania agresji. Asertywność to pewność siebie
oraz umiejętność rozumienia swoich potrzeb. Twórcze sposoby to używanie intelektu, pomysłowości oraz poczucia humoru w celu obrony własnej godności.
Komiks
Rozdaj uczennicom i uczniom Komiks nr 3 i poproś, aby uzupełnili go własnymi
pomysłami używając asertywnych i twórczych sposobów obrony. Podchodź do
pracujących osób i sprawdzaj czy wybrane rozwiązania nie zawierają agresji. Na
koniec poproś chętnych o odczytanie swoich rozwiązań na głos.

6.2.1. | jak się bronić – wybieram asertywność!

nieskuteczne sposoby obrony
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skuteczne sposoby obrony

6.2.1. | jak się bronić – wybieram asertywność!
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6 .2.2.
Asertywne ABC: postawa – wzrok – głos

temat	
mowa ciała,

asertywna postawa, ćwiczenie
poszczególnych elementów asertywnej postawy

opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma za zadanie uświadomić uczennicom i uczniom, jak ważna jest

„mowa ciała” w asertywnej obronie przed dokuczaniem. W trakcie zajęć dzieci
poznają i przećwiczą trzy najważniejsze elementy asertywnej postawy: pewną
postawę ciała, kontakt wzrokowy i pewny ton głosu.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.

6.2.2. | asertywne abc: postawa – wzrok – głos

cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie wiedzy
o kluczowych elementach
„mowy ciała”.

postawy
▶ Kształtowanie postawy
asertywnej w sytuacji agresji
i przemocy słownej.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, na czym polega pewna postawa ciała, i umieli ją zastosować,
▶ wiedzieli, na czym polega kontakt wzrokowy, i umieli go zastosować,
▶ wiedzieli, na czym polega pewny ton głosu, i umieli go zastosować.
▶ praca na forum
▶ demonstracje na forum
▶ odgrywanie scenek
▶ zabawa edukacyjna

czas trwania
zajęć

45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
asertywnej obrony w sytuacjach
ataku.

▶ małe karteczki z nazwami pewnych siebie osób, postaci, zawodów lub stanowisk (prawdziwych lub fikcyjnych,
powszechnie znanych), na przykład: KRÓLOWA, KRÓL, GENERAŁ, PREMIER, BIZNESMAN/BIZNESWOMAN,
CELEBRYTKA/CELEBRYTA, DYREKTOR/DYREKTORKA SZKOŁY, OSOBA DUCHOWNA, AKTOR LUB AKTORKA
ODBIERAJĄCY OSCARA, SPIDER-MAN, SUPERGIRL, MERIDA WALECZNA, SHREK, MODEL/MODELKA
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Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Zrób krótkie wprowadzenie o tym, czym jest „mowa ciała” i jak ważną rolę odgrywa w komunikacji między ludźmi. Podkreśl, że ma ona również znaczenie
w sytuacjach agresji i przemocy. Bowiem nawet jeśli znamy różne dowcipne,
asertywne odpowiedzi, a w sytuacji słownych zaczepek rówieśników wypowiemy je niepewnym głosem, garbiąc się przy tym i zupełnie nie patrząc na osobę
która nas atakuje, nasza obrona nie będzie skuteczna.
Dlatego naukę asertywności warto zacząć od wypracowania i przećwiczenia
asertywnej postawy, na którą składają się trzy elementy: pewna postawa ciała,
kontakt wzrokowy oraz pewny ton głosu.
Pewna postawa ciała
Wyjaśnij uczennicom i uczniom, że dobrze jest zwracać uwagę na postawę własnego ciała i stale ją korygować .
Stań przed klasą (lub zaproś chętną osobę), prezentując w odpowiedni sposób postawę bezradną, niepewną, uległą (na przykład głowa opuszczona, wzrok „wbity
w ziemię”, plecy zgarbione, skulone, nogi niepewnie stojące na ziemi), i poproś
uczennice i uczniów o bardzo konkretne wskazówki, co należy zrobić, aby zmienić ją w bardziej pewną siebie, asertywną. Wykorzystuj wskazówki uczennic
i uczniów – typu „głowa do góry”, „plecy prosto”, „ramiona wyprostowane” – i staraj się korygować swoją postawę, aby w rezultacie stanąć swobodnie, z wyprostowaną sylwetką, i spokojnie patrzeć na uczniów i uczennice.
Podsumuj ćwiczenie. Możesz powiedzieć uczennicom i uczniom, że postawa bezradności i niepewności sprzyja dokuczaniu. Z kolei pewna postawa ciała wskazuje, że jesteśmy osobą, która ma poczucie własnej wartości i godności oraz będzie
się bronić. Taka postawa może powstrzymać zaczepki agresorów, którzy w ten
sposób otrzymują informację, że nie obawiamy się ich słów.
Poproś uczennice i uczniów o wstanie z krzeseł i zaprezentowanie postawy bezradnej i niepewnej. Powiedz, że kiedy będziesz odliczać do pięciu, uczniowie

6.2.2. | asertywne abc: postawa – wzrok – głos

i uczennice mają za zadanie sami powoli prostować się i przybierać pewną postawę ciała. Na „pięć” wszyscy mają wyglądać na pewnych siebie.
Po zakończeniu odliczania wyjaśnij, że teraz podejdziesz do każdego z nich
i sprawdzisz, w jakim stopniu ich postawa wygląda pewnie. Podchodź do każdej
osoby, dając jej pozytywną informację zwrotną (na przykład: „Aniu, widzę pewną postawę, głowę trzymasz prosto. Świetnie. Możesz usiąść”) albo pozytywną
informację zwrotną i wskazówkę do zmiany (na przykład: „Tomku, widzę wyprostowane plecy, pewnie stoisz na nogach. Spróbuj podnieść trochę wyżej głowę.
Teraz OK. Możesz usiąść”).
Kontakt wzrokowy
Powiedz uczennicom i uczniom, że drugim istotnym elementem asertywnej
postawy jest kontakt wzrokowy. Wzrok często sygnalizuje innym, że się boimy
(zademonstruj: na przykład spuszczamy szybko oczy, nie patrzymy na osobę zagrażającą nam) lub szukamy zaczepki (zademonstruj: na przykład bardzo intensywne, wyzywające wpatrywanie się prosto w oczy drugiej osoby). Odpowiednie
spojrzenie sygnalizuje nasz spokój i równowagę.
Człowiek o postawie asertywnej stara się spokojnie patrzeć na otaczające go osoby, nie ucieka wzrokiem i wytrzymuje spojrzenie innych (nawet jeśli się boi) – zademonstruj.
W sytuacjach, w których ktoś nas obraża, przezywa, warto umieć odważnie spojrzeć na taką osobę i nie uciekać wzrokiem. Odważne spojrzenie można wyćwiczyć.
Poinformuj wszystkich, że teraz spróbujecie wspólnie sprawdzić się w odważnym
spojrzeniu. W tym celu stoczysz z każdym uczniem i uczennicą „pojedynek na
wzrok”. Wytłumacz klasie, na czym polega to ćwiczenie, mówiąc: „Podejdę zaraz do
każdego z was. Będę bardzo intensywnie wpatrywać się w wasze oczy. Zadaniem
każdego jest wytrzymać moje spojrzenie bez opuszczania wzroku. Spróbujmy!”.
Rozpocznij ćwiczenie, podchodząc kolejno do uczennic i uczniów. Zatrzymuj się
na dwie, trzy sekundy przy każdej osobie i intensywnie popatrz jej w oczy. Przez
cały ten czas staraj się mieć poważny wyraz twarzy oraz zachowaj dystans około
metra od każdego dziecka.
Jeśli zajęcia będziesz prowadzić z drugą osobą, to możecie ćwiczyć jednocześnie
z dwiema grupami uczennic i uczniów. Pogratuluj uczennicom i uczniom dobrze
wykonanego zadania. Możesz ich również zapytać:
▷ Czy to było dla was łatwe, czy trudne ćwiczenie?
▷ Jak czuliście się podczas tego ćwiczenia?

Pewny ton głosu
Powiedz uczniom i uczennicom, że trzecim ważnym elementem asertywnej postawy
jest pewny ton głosu. Jeśli mamy odpowiadać na zaczepki innych, nasz głos powinien
być mocny, stanowczy, zdecydowany (ale – uwaga – nie prowokacyjny). Taki sposób
mówienia pokazuje, że się nie boimy, jesteśmy pewni siebie i będziemy się bronić.
Zaproś uczniów i uczennice do przećwiczenia takiego sposobu mówienia. Wytłumacz dokładnie, na czym będzie polegać ćwiczenie:
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„Za chwilę odegram rolę ucznia ze starszej klasy, który jest niemiły i stosuje agresję słowną, przezywa innych »Ty kujonie« lub »Ty maluchu«. Stanę przed całą
klasą i powiem do was te dwa przezwiska: »Ty kujonie« i »Ty maluchu«. To oczywiście jest tylko na potrzeby naszego ćwiczenia, nie chcę nikogo obrazić. Zależy mi jedynie, żeby ta sytuacja była dosyć realistyczna, dlatego musi paść w niej
przezwisko. Proszę, aby wszyscy teraz wstali z krzeseł i przyjęli pewną postawę
ciała. Kiedy was pierwszy raz przezwę, każdy ma za zadanie popatrzeć spokojnie
na mnie i powiedzieć mocnym głosem »Nie mów tak do mnie«. Wszyscy będą odpowiadać na raz, w tym samym momencie.
Przed ćwiczeniem zademonstruj, jak powinna brzmieć prawidłowa odpowiedź
i pewny ton głosu w tym ćwiczeniu.
Uprzedź uczennice i uczniów, że zaraz użyjesz pierwszego przezwiska. Powiedz
głośno, w stronę klasy »Ty kujonie« i daj klasie znać ręką, że teraz ma odpowiedzieć. Jeśli dało się słyszeć za ciche lub niepewne głosy, cała klasa musi jeszcze raz
powtórzyć.
Następnie powiedz, że teraz użyjesz drugiego przezwiska »Ty maluchu« i wszyscy mają na raz odpowiedzieć stanowczym głosem »Nie obrażaj mnie«. Przeprowadź to tak samo jak za pierwszym razem.
Pochwal klasę i spytaj czy są może chętne uczennice i chętni uczniowie, którzy
chcą spróbować tej obrony indywidualnie.
Podejdź do każdej chętnej uczennicy i chętnego ucznia na odległosć ok 1 metra
i wykonaj z nimi spokojnie ćwiczenie. Staraj się pochwalić jak największą liczbę uczniów i uczennic za konkretne rzeczy, na przykład: „Dobrze, bardzo mocny
głos”, „Wytrzymałeś spojrzenie”, „Świetnie, byłaś bardzo opanowana”, „Widać, że
się nie boisz”.
Jeśli jakieś dziecko wykona ćwiczenie niepoprawnie (na przykład zbyt prowokacyjnie patrzy albo spuszcza oczy), spróbuj najpierw pochwalić to, co dobrze zrobił (na
przykład: „Miałeś mocny głos”), później poinformuj, co warto zmienić (na przykład:
„Patrząc na mnie, zmrużyłeś oczy – odebrałam to jako sygnał, że jesteś gotowy do
walki. Spróbuj mieć cały czas otwarte oczy”), i przećwicz jeszcze raz sytuację. Pochwal danego ucznia lub uczennicę.
Jeśli zajęcia będziesz prowadzić z drugą osobą, to możecie ćwiczyć jednocześnie
z dwiema grupami chętnych uczennic i uczniów.
ZABAWA EDUKACYJNA „WEJDŹ JAKO…”
Zaproś uczennice i uczniów do zabawy, w której trzeba będzie wykorzystać
„mowę ciała” i wszystkie przećwiczone umiejętności. Powiedz, że zabawa nazywa się „Wejdź jako…” i polega na odgrywaniu postaci, które na co dzień uchodzą
za pewne siebie, asertywne i zdecydowane. Na początek potrzebnych jest pięcioro
ochotników. Każda osoba losuje kartkę z nazwą postaci (mogą to być postaci realne, na przykład znany sportowiec, postaci fikcyjne, na przykład z bajek, filmów,
albo nazwy funkcji i zawodów).
Ochotnicy i ochotniczki wychodzą za drzwi i muszą przygotować prezentację danej postaci.
Następnie po kolei każda osoba wchodzi do klasy i odgrywa postać z kartki, nie
informując, jak się nazywa ta postać. Może zachowywać się lub mówić w sposób

asertywne abc: postawa – wzrok – głos

charakterystyczny dla prezentowanej przez siebie postaci (na przykład uczeń,
który wylosował kartkę z postacią GENERAŁ, może wejść do klasy, stanąć wyprostowany jak struna przed ławkami i głośnym, stanowczym głosem zawołać
komendę: „Batalion, baczność!”). Klasa w tym czasie uważnie obserwuje grę kolegi i stara się odgadnąć, kogo prezentuje.
Zabawa może trwać kilka rund. Gdy skończą się przygotowane kartki, uczennice
i uczniowie mogą również sami wymyślać postaci do odgrywania.

podsumowanie
Podsumuj całe zajęcia. Zachęć uczennice i uczniów, aby obserwowali swój „język ciała” w różnych trudnych sytuacjach oraz ćwiczyli przed lustrem i w życiu
asertywną postawę. Podkreśl, że w sytuacjach, gdy ktoś nas zaczepia i prowokuje,
warto prezentować postawę opanowaną, bez lęku. Nawet jeśli w różnych sytuacjach boimy się, przypominanie sobie wówczas, jak ważna jest nasza postawa,
pozwoli nam odzyskać równowagę.
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6 .2.3.
Własne zdanie

temat	
a sertywne

odpowiedzi, metoda własnego zdania

opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma za zadanie przybliżyć uczennicom i uczniom metodę własne-

go zdania jako skuteczną formę obrony przed agresją słowną. W trakcie zajęć dzieci mają szansę przećwiczyć metodę własnego zdania na uniwersalnych
przykładach proponowanych przez nauczycielkę/nauczyciela i dopasować ją do
konkretnych sytuacji z własnego życia.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.

6.2.3. | własne zdanie

cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Zwiększenie wiedzy na temat
metody własnego zdania.

postawy
▶ Kształtowanie postawy
asertywnej w sytuacji agresji
i przemocy słownej.

Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, na czym polega metoda własnego zdania, i umieli ją zastosować.
▶ praca na forum
▶ dyskusja
▶ odgrywanie scenek
▶ komiks

czas trwania
zajęć

45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
asertywnej obrony w sytuacjach
ataku.

▶ komiks Jesteś dziwny/dziwna dla każdej osoby uczestniczącej (w wersji dla dziewcząt i dla chłopców)
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Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Powiedz uczennicom i uczniom, że jednym z bardziej przydatnych sposobów
obrony przed agresją słowną jest użycie metody własnego zdania. Napisz nazwę
metody na tablicy.
Na początek porozmawiaj z uczennicami i uczniami, co to znaczy „mieć własne
zdanie”.
Następnie przeprowadź krótkie głosowanie, prosząc o podniesienie ręki przez
wszystkich, którzy będą zgadzać się z wypowiadanymi przez ciebie zdaniami typu:
▷ Najlepsze na świecie są lody śmietankowe.
▷ Najlepsze na świecie są lody owocowe.
▷ Najładniejszy kolor to niebieski.
▷ Najładniejszy kolor to zielony.
▷ Matematyka to najciekawszy przedmiot w szkole.
▷ Język angielski to najciekawszy przedmiot w szkole.

Spytaj, czy można ustalić w tej sytuacji, kto miał rację.
Podsumuj wcześniejsze wypowiedzi uczennic i uczniów oraz wyniki głosowania.
Zwróć uwagę, że ile osób, tyle własnych zdań – i trudno jest rozstrzygnąć, które
lody są najlepsze, gdyż każdy może uważać inaczej. Co więcej: ma do tego prawo!
Wytłumacz uczennicom i uczniom, na czym polega metoda własnego zdania
w odniesieniu do sytuacji przezywania czy wyśmiewania.
Możesz powiedzieć, że osoba agresywna, której celem jest obrażanie nas czy wyśmiewanie, będzie formułować pod naszym adresem negatywne komunikaty,
na przykład że jesteśmy głupi, mamy beznadziejne ubrania, nasza fryzura jest

6.2.3. | własne zdanie

tragiczna. Pamiętajmy jednak, że nie dotyczy to naszej osoby. To jest po prostu
jej opinia w danej chwili, do której nie warto się przywiązywać. Szczególnie jeśli
ktoś wypowiada ją pod wpływem emocji. My mamy prawo do własnego zdania.
W tej metodzie na wszystkie obraźliwe komentarze należy odpowiadać, wyrażając własne, pozytywne zdanie o sobie. Podaj uczennicom i uczniom kilka przykładów, zapisując na tablicy możliwe odpowiedzi, na przykład:

• Jesteś głupi/głupia! – Ja tak nie uważam.
• Masz brzydkie spodnie! – Dla mnie są OK.
• Twój telefon jest średniowieczny! – Ja go lubię.
• Ohydny sweter! – Mnie się podoba. To mój ulubiony.
• Nie umiesz mówić po angielsku! – Uważam, że dobrze mówię.
• Jesteś kujonem/kujonką! – To twoje zdanie. Ja mam inne.
Warto pamiętać, że osoby wypowiadając obraźliwe zdania w naszym kierunku, chcą
nas najczęściej upokorzyć wytrącić z równowagi lub wręcz sprowokować do gwałtownej, nieprzemyślanej reakcji, licząc na licząc na to, że w ten sposób okażą swoją
przewagę i zyskają uwagę od innych osób w klasie.
Używając metody własnego zdania, możemy zachować dystans do tego, co mówią
takie osoby, a przede wszystkim spokój oraz poczucie własnej wartości.
Powiedz uczennicom i uczniom, że chcesz przećwiczyć z nimi metodę własnego
zdania. Wytłumacz dokładnie, na czym będzie polegać ćwiczenie:
„Za chwilę odegram rolę ucznia/uczennicy z innej klasy, który/która jest niemiły/niemiła dla innych i stosuje agresję słowną. Podejdę do każdego i każdej
z was i obrażę z powodu ubrania. Do każdego/każdej będę mówić jedno ze zdań:
»Masz brzydki sweter« lub »Masz okropne buty«. Pamiętajmy, że wasze ubrania
są w porządku. To jest tylko ćwiczenie, aby sprawdzić, czy umiemy zastosować
metodę własnego zdania. Każdy i każda z was ma za zadanie spokojnie popatrzeć
na mnie i odpowiedzieć pewnym siebie głosem: »Mam inne zdanie« lub »Mnie się
podoba« albo »Lubię te buty«”.
Zacznij odgrywanie scenek, podchodząc po kolei do każdego dziecka i mówiąc zawsze jedno z wymienionych wcześniej zdań, na przykład „Masz brzydki sweter”.
Zwracaj uwagę, czy uczennica lub uczeń ma pewną postawę, nawiązuje kontakt
wzrokowy i używa własnego zdania. Postaraj się pochwalić każdą osobę.
Jeśli nie chcesz lub nie możesz (np. klasa jest bardzo liczna) przeprowadzić tego
ćwiczenia indywidualnie z każdą osobą w klasie, to możesz wykorzystać wariant
z poprzedniej lekcji, kiedy to na przezwisko ma reagować cała klasa na raz, a ewentualnie w drugiej kolejności indywidualnie tylko chętne uczennice i uczniowie.
Scenki w parach
Dobierz uczennice i uczniów w pary (najlepiej tak, jak siedzą w ławkach) i poproś, aby każda para przygotowała scenkę do odegrania na forum klasy. Scenka
ma dotyczyć sytuacji, w której jedna osoba obraża słownie (np. z powodu ubrania,
telefonu, zainteresowań), a druga broni się przy użyciu własnego zdania. Zachęć
uczennice i uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje z własnego życia, w których ktoś ich obrażał, przezywał, mówił o nich niemiłe rzeczy, mogą także użyć
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fikcyjnych przykładów. W scence mogą przedstawić sytuację, która się wydarzyła naprawdę lub na niby, i zastosować jako sposób obrony metodę własnego zdania. Poproś, aby scenki nie zawierały wulgarnych sformułowań.
W trakcie przygotowań do scenek, przysłuchuj się, jak pracują pary i pomagaj
uczennicom i uczniom, sprawdzaj czy wymyślone przykłady nadają się do pokazania na forum klasy.
Gdy wszyscy są gotowi, ustal zasady prezentowania scenek na forum: w trakcie
prezentacji obowiązuje cisza w klasie, występujący mają mówić głośno i wyraźnie, nie można używać wulgaryzmów.
Każdą scenkę nagradzaj z klasą brawami.
Jeżeli prezentacje scenek idą sprawnie, możesz pozwolić uczennicom i uczniom
na przygotowanie jeszcze jednej scenki i przedstawienie na forum.
Komiks
Powiedz klasie, że czasami w szkole zdarza się, że uczennice i uczniowie o innym
uczniu lub innej uczennicy potrafią powiedzieć, że „jest dziwny”/„jest dziwna”.
Wyrażają w ten sposób swoją opinię, która zwykle nie jest przemyślana i nie dotyczy naszej osoby. Nie jest jednak miło usłyszeć o sobie taką opinię, szczególnie gdy
ktoś wypowiada to na forum grupy. To jest bardzo dobra sytuacja do przećwiczenia metody własnego zdania, aby wyraźnie określić innym, co my sami myślimy
na swój temat, i zadbać o swój wizerunek.
Powiedz uczennicom i uczniom, że przygotowałaś/przygotowałeś na ten temat
komiks. Rozdaj go i poproś, aby wypełnili go, używając na różne sposoby metody
własnego zdania.
Na zakończenie poproś chętne osoby o przedstawienie swoich odpowiedzi lub
zrób wystawę komiksów na jednej ze ścian klasy.
Podsumuj zajęcia i podziękuj uczennicom i uczniom za aktywny udział.

6.2.4. | twórcze sposoby

6 .2.4.
Twórcze sposoby

temat	
A SERTYWNE

ODPOWIEDZI, TWÓRCZE SPOSOBY,
POCZUCIE HUMORU

opracowanie scenariusza: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

wstęp	Scenariusz ma za zadanie pobudzić twórcze myślenie uczennic i uczniów oraz

zainspirować do samodzielnego wymyślania asertywnych i twórczych sposobów obrony na zaczepki słowne, a także do korzystania z własnego poczucia
humoru.

wiek	Scenariusz jest przeznaczony dla uczennic i uczniów od czwartej klasy szkoły

podstawowej.
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cele

planowane
efekty

metody

wiedza
▶ Kształtowanie twórczego
myślenia.
▶ Nauka korzystania z poczucia
humoru.
Po zajęciach uczennice i uczniowie będą:

▶ wiedzieli, na czym polegają twórcze sposoby, i umieli je zastosować.
▶ praca na forum
▶ odgrywanie scenek

czas trwania
zajęć

45 minut

wielkość
grupy

klasa szkolna

materiały
pomocnicze

umiejętności
▶ Rozwijanie umiejętności
asertywnej obrony w sytuacjach
ataku.

▶ kartki papieru, długopisy

postawy
▶ Kształtowanie postawy
asertywnej w sytuacji agresji
i przemocy słownej.

6.2.4. | twórcze sposoby

Przebieg
zajęć

wprowadzenie
Zajęcia będą poświęcone twórczym metodom obrony przed agresją słowną. Napisz nazwę metody na tablicy.
Na początku powiedz uczennicom i uczniom, że zamiast tłumaczyć, co to są twórcze sposoby, pokażesz im kilka przykładów. Poproś, aby wszyscy wyobrazili sobie, że właśnie ktoś powiedział do nich coś obraźliwego o ich ubraniu, a oni muszą
się obronić.
Odegraj z przekonaniem poniższe scenki:
▷ mówisz spokojnym głosem: „Sorry dude, but I don’t understand you. Can you

speak English?”,

▷ odgrywasz „atak kaszlu”
▷ cytujesz/odgrywasz jakąś popularną reklamę
▷ powtarzasz monotonnym, automatycznym głosem: „Abonent czasowo niedo-

stępny, abonent czasowo niedostępny, abonent…”.

Zapytaj uczennice i uczniów, jak myślą, na czym polegają twórcze sposoby. Po
dyskusji możesz dodatkowo podkreślić, że każdy z nas jest pomysłową osobą
i może tworzyć własne sposoby obrony. Każdy może bazować na swojej inwencji,
swoim poczuciu humoru, własnych umiejętnościach, aby wymyślać różne odpowiedzi na zaczepki. Te sposoby mogą być śmieszne, poważne, zaskakujące, dziwne. Warto takie umiejętności ćwiczyć, gdyż używanie twórczych sposobów pokazuje naszemu przeciwnikowi, że nie przejmujemy się przezywaniem, jesteśmy
wyluzowani, mamy poczucie humoru i dystans do siebie. Może to osłabić chęć
dokuczania nam ze strony agresorów.
Burza mózgów – rodzaje twórczych sposobów
Zaproś uczennice i uczniów do wymyślania, jakie mogą być rodzaje twórczych
sposobów. Nie chodzi jeszcze o konkretne przykłady, ale raczej o różne typy moż-

63

64

zeszyt 6 | Ś wiat bez przemocy

liwości. Pomysły zapisuj na tablicy. Warto, aby wśród różnych możliwości znalazły się między innymi: mówienie w obcych językach; zmiana tematu, zagadanie,
opowiadanie dowcipów; śpiewanie; cytaty z reklam i filmów; mówienie głosem
postaci z bajki lub filmu; wydawanie dźwięków, naśladowanie zwierząt, używanie dziwnych słów; wcielanie się w różne postacie; pomysły bez słów: pantomima, różne formy ignorowania.
Praca w parach
Poproś uczennice i uczniów, aby dobrali się w pary (najlepiej z tych samych ławek)
i wypisali na kartce różne twórcze sposoby obrony (co najmniej pięć), które mogliby zastosować, jeśli ktoś będzie ich przezywał mianem kujona lub obraźliwie
oceniał ich ubranie („Masz brzydkie buty”). Mogą to być sposoby poważne, dowcipne, ze słowami lub bez. Jest tylko jeden warunek – nie mogą zawierać agresji.
Podczas pracy w parach podchodź do uczennic i uczniów, sprawdzaj, czy wymyślone sposoby nie zawierają elementów agresji, podpowiadaj sposoby, których
nikt w klasie nie wymyślił.
Poproś pary, aby przygotowały scenkę do odegrania na forum z zastosowaniem
twórczej metody, w której jedna osoba będzie obrażać z powodu butów/ubrania
lub przezywać „Ty kujonie”, a druga bronić się przy użyciu twórczego pomysłu.
Scenki na forum w parach
Poinformuj klasę, że teraz pod tablicą każda para bedzie mogła odegrać jedną
scenkę. Ustal kolejność występowania par. Powiedz, że nazwy użytych sposobów
będą zapisywane na tablicy. Chodzi o to, aby stworzyć jak najdłuższą listę pomysłów, ale – uwaga – pomysły nie mogą się powtarzać. Możesz zwiększyć motywację uczennic i uczniów do udziału, mówiąc na przykład, że rekord w jednej
z warszawskich szkół wynosił trzydzieści pomysłów.
Rozpocznij odgrywanie scenek. Po każdej scence zapisuj na tablicy nazwę sposobu, na przykład: odejście, powiedzenie dowcipu, atak kaszlu, zaśpiewanie piosenki z Krainy lodu.
Staraj się chwalić uczennice i uczniów po każdej scence, doceniaj ich pomysłowość. Możesz także omawiać z klasą różne pomysły (ale raczej krótko) – analizować, czy są łatwe, czy trudne, kontrowersyjne, pasujące do konkretnych osób czy
sytuacji. Zachęcaj uczniów i uczennice do wykorzystywania poczucia humoru.
Gdy wszystkie pary wezmą udział w scenkach, możesz zrobić kolejną rundę lub
kilka rund, aż do wyczerpania pomysłów.
Plakat Twórcze sposoby obrony
Rozdaj uczennicom i uczniom kartki i poproś, aby wykonali dla siebie plakat
do powieszenia w swoim pokoju. Plakat może być zatytułowany Twórcze sposoby obrony. Na plakacie należy wypisać wszystkie sposoby, które danej osobie się
spodobały i których będzie chciała używać. Można także przepisać wszystkie pomysły z tablicy. Plakat można ozdobić rysunkami lub komiksami.

Nie da się patrzeć z pogardą na drugiego
człowieka, jeśli jest się świadomym uczuć
własnego serca. Nie da się zachowywać
agresywnie, jeśli widzi się człowieczeństwo
w kimś, kto stoi naprzeciwko.
Jasper Juul i Helle Jensen
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