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“Nieładna” zabawa

1. 6 letni chłopiec buduje wieżę z klocków, po czym z impetem ją niszczy, 
rozwalając klocki po całym pomieszczeniu. Potem znów buduje. I znów 
niszczy. I znów, i znów…

2. Na przerwie dzieci (10 - 11 lat) bawią się w wojnę. Chowają się pod ławkami 
jak w okopach, strzelają do siebie z “ołówkowych pistoletów”...

3. Uczniowie w podstawówce (zarówno w 1 jak i w 7 klasie) robią 
napisy/karteczki  “Putin do grobu”, “Śmierć rosyjskim żołnierzom”...

JAK REAGOWAĆ?

najpierw….. JAK TO ROZUMIEĆ?



CO SIĘ DZIEJE/DZIAĆ MOŻE W ZABAWIE?

1. Zabawa jest naturalnym kontekstem ekspresji dla dzieci - doświadczania 
siebie: swojego ciała, swoich kompetencji, swoich emocji

2. Może to być przestrzeń, w której “odgrywać” się będą uczucia, które 
dzieciom towarzyszą, a których trudno doświadczyć gdzie indziej… Tutaj 
będzie to możliwe, bo:

- to tylko “zabawa” - wszystko dzieje się “na niby”, 
- jest pod pewną kontrolą dziecka



Zabawa umożliwia

- Kontakt dziecka ze swoimi emocjami - w zabawie są na “wierzchu”
- Ich ekspresję w obecności innych (bezpiecznie, bo wciąż są na “niby”)
- Stawienie im czoła
- Kontrolę i samoregulację - np. jak bardzo jestem wściekły/przestraszony

W zabawie mogę “opracować” moje doświadczenie.

To dlatego coraz częściej wśród dzieci (nie tylko z Ukrainy)  zabawy nie są 
“grzeczne” i “poprawne”. 

To odpowiedź na trudną i przerażającą rzeczywistość.



Co daje zabawa Z KIMŚ

Dzieci mogą bawić się obok siebie albo ze sobą, razem. Zaczynamy bawić się 
razem wtedy, kiedy zaczynają nas ciekawić rówieśnicy (wiek przedszkolny). 

Nasza wspólna zabawa ewoluuje - od prostych aktywności razem do 
współtworzenia skomplikowanych “światów”.

 Budujemy więc w zabawie

- świat aktywności i emocji, które można przeżywać z kimś.
- mogę zauważyć, że  “mam tak jak ona/on a ona/on  ma tak jak ja”
- mogę obserwować różnice a wtedy możliwe/potrzebne jest negocjowanie np. 

zasad zabawy 



Co robić?

- Pozwól się bawić. 
- Bądź strażnikiem granic, aby zabawa była bezpieczna.
- Zastanów się, czy zabawa nie jest zaproszeniem do rozmowy. Sprawdź.



Strażnik zabawy 
co to znaczy?



● Przemocą rówieśniczą
● Dyskryminacją w reakcji na różnice
● Wykluczaniem
● Etc. 

Strażnik zabawy
 
Przed czym chcemy uchronić?



KROK 1
Zrozum dlaczego dzieci  

mogą reagować negatywnie 
na różnice? 



Dlaczego 
dzieci to 

robią?
Wyrazisty znaczy dziwny 



Dlaczego dzieci to 
robią?
Wyrazisty znaczy silny 



KROK 2
Zbuduj przestrzeń do 

komunikacji o różnicach 



Czego boją się dzieci w rozmowach z dorosłymi o trudnych sytuacji rówieśniczych:

braku zrozumienia, 
wyśmiania i 

zrzucenia na niego 
odpowiedzialności 

za sytuację

uznania go za 
skarżypytę lub 

eskalacji agresji

wyizolowania z 
grupy rówieśników

pogorszenia 
sytuacji, gdy dopuści 

do niej osoby 
dorosłe



Być przyjacielem dziecka, gdy zadzieje się cos 
trudnego
● Nie „unieważniaj” emocji dziecka – pomóż mu nazwać i 

przyjmij jego emocje, np. „Widzę, że boisz się, 
● Nie mów „nie przejmuj się” – mówiąc tak, odbieramy 

dziecku prawo do jego sposobu przeżywania tego, co 
właśnie się stało, zaprzeczamy jego emocjom (tzn. 
„unieważniamy”)

● Pomocne teksty „widzę, że Ci z tym trudno”, „masz prawo 
być zła, że tak Cię potraktowano”, „może Ci być smutno w 
tej sytuacji” (akceptacja emocji) 

● „Nie ma w tym nic dziwnego, że czujesz smutek i się 
martwisz, skoro zaatakowano Twojego przyjaciela”  
(uprawomocnienie emocji)

● Poszukajcie wspólnie „plusów całej tej sytuacji” – to teraz 
trudne, ale czy jest coś dla Ciebie pozytywnego w tej 
sytuacji teraz? A może będzie? Jak myślisz? (zmiana 
myślenia o doświadczeniu)



KROK 3
Naucz dziecko być 

przyjacielem



Katalog pytań 
o to nas 
ciekawi w 
nowych 
kolegach?



Katalog cech 
przyjaciela



Uważny strażnik zabawy

● Kontakt
● Uważność
● Gotowość do interakcji
● Zdolność i chęć do 

przyjęcia perspektywy 
dziecka

● Sięganie do pokładów 
własnych przeżyć i 
doświadczeń aby móc 
pomóc dziecku nadać 
znaczenie własnym



MATERIAŁY - Agnieszka Wojnarowska i Joanna Czeczott, Fundacja Kosmos

https://nowa.fundacjakosmos.org/ukraina/

Pobierz bezpłatny PDF i podaruj dziecku z Ukrainy, które potrzebuje teraz wzmocnienia i dobrej zabawy.

Завантаж безкоштовно PDF і подарував дитині з України, яку хочеш зміцнити і розбавити.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАЙОМИМОСЯ, 

ДАВАЙТЕ БУДЕМО ГРАТИ

https://nowa.fundacjakosmos.org/ukraina/
https://nowa.fundacjakosmos.org/pdf-dla-ukrainy
https://nowa.fundacjakosmos.org/pdf-dla-ukrainy-ukr


MATERIAŁY - Fundacja Kosmos

Karty / Карти

Kreatywne karty do zapoznania się z gościniami i gośćmi stworzone przez 
Mamyprojekt.

/ креативні карти до пізнавання гостей створенні через Mamyprojekt.

Zobacz tutaj / Послухайте
https://mamyprojekt.pl/ukraina/

https://nowa.fundacjakosmos.org/btn-karty


MATERIAŁY

Bajki do słuchania

/ Казочки (слухати)

Storytel uruchomił specjalny serwis z bajkami dla dzieci po ukraińsku.

/ Storytel поділився спеціальним сервісом з казками для діток на українській мові.

Zobacz tutaj / Послухайте

https://nowa.fundacjakosmos.org/btn-bajki

https://nowa.fundacjakosmos.org/btn-bajki


MATERIAŁY

Książki / Книги

Tu znajdziecie 70 darmowych książek do pobrania  .

/ Тут знайдете 70 безкоштовних книг які можете собі завантажити.

Zobacz tutaj / Послухайте
https://nowa.fundacjakosmos.org/btn-ksiazki

https://nowa.fundacjakosmos.org/btn-ksiazki


ЯК ЦЕ СКАЗАТИ?
ГАРНО ПОВЕСЕЛИТИСЯ І ПОЧУВАТИСЯ КРАЩЕ! :)

МИ ГРАЄМО В БЕРКА 

РАЗ ДВА ТРИ  БАБА ЯГА  ДИВИТСЯ

komunikator wizualny - jak się czujesz? czego potrzebujesz?
materiały na stronie:
http://psych.uw.edu.pl/dzieci-z-ukrainy-jak-dobrze-byc-z-nimi-w-szkole/



MATERIAŁY - PLIKI DO POBRANIA

http://psych.uw.edu.pl/dzieci-z-ukrainy-jak-dobrze-byc-z-nimi-w-szkole/

zakładka: polecane materiały

Przechowywanie przyjemności

Czarne myśli

Uważność

Rzeka Twoich mocy

etc.

http://psych.uw.edu.pl/dzieci-z-ukrainy-jak-dobrze-byc-z-nimi-w-szkole/



