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ZAJĘCIA: SZTUKA ROZMOWY. 

Spotykając kogoś w szkole czy na ulicy, zwykle rozpoczynamy rozmowę od pytań : „Jak się 

masz?”, „Co u Ciebie słychać?”. W odpowiedzi słyszymy: „Wszystko w porządku.”, „Jest ok.” 

Komunikacja werbalna (słowna) to kontakt z innymi, który opiera się na słowach. Słowom 

towarzyszy sposób wypowiedzi – ton głosu. W komunikacji niewerbalnej (pozasłownej) ważny 

jest wyraz twarzy, postawa ciała, spojrzenie, dotyk, mimika, gest, uśmiech.  

Reguły porozumiewania się: 

- nazywaj rzeczy po imieniu, czyli mów wprost, o co ci chodzi, 

- nie ukrywaj swoich uczuć, 

- powiedz szczerze o swoich lękach, że czegoś nie rozumiesz lub nie umiesz; każdemu 

przytrafiają się błędy, 

- nie używaj obraźliwych słów nawet wtedy, gdy nie zgadzasz się z rozmówcą i masz inne 

zdanie; panuj nad złością; kontroluj ton swojej wypowiedzi, 

- pamiętaj, że w komunikacji ważne są także gesty, 

- upewnij się, że rozumiesz, co mówi twój rozmówca. 

Budowanie więzi wymaga czasu, uwagi i życzliwości. Gdy rodzina potrafi skutecznie się 

komunikować, potrafi wtedy rozwiązywać konflikty i problemy. 

ZASADY UDANEJ KOMUNIKACJI: 

1. Mów we własnym imieniu. 

2. Mów konkretnie i przekazuj pełny komunikat. 

3. Skup się na teraźniejszości. 

4. Słuchaj swojego ciała. 

5. Szanuj poglądy rozmówcy, nawet jeśli się z nimi nie 

zgadzasz. 

6. Nigdy nie podnoś głosu i nie przerywaj rozmowy. 

7. Nie lekceważ swojego rozmówcy. 

Elementy sytuacji komunikacyjnej: 

- nadawca – osoba, która przekazuje informację, 
- odbiorca – osoba, która jest adresatem wypowiedzi, 
- komunikat – przekazywana treść. 
 
Z wolności słowa należy korzystać mądrze. Wolność słowa nie oznacza, że można innych 
ośmieszać, poniżać i ranić. Twoja wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa 
innej osoby do szacunku i dobrego imienia. 
 



Ćwiczenie 1. – „Jak komunikuję się z innymi?” 

Przyjrzyj się sobie i swojemu stylowi komunikacji niewerbalnej i szczerze odpowiedz sobie na poniższe 

pytania. 

a) Jaką postawę ciała przyjmujesz podczas rozmowy? 

b) Co wyraża Twoja postawa – szacunek czy lekceważenie? 

c) Jakie gesty towarzyszą Ci podczas rozmowy? 

d) Co wyraża Twoja mimika twarzy? 

e) Czy rozmawiając, patrzysz rozmówcy w oczy? 

f) Czy i jak często starasz się uśmiechać? 

 

ZAJĘCIA: GDY TRUDNO SIĘ POROZUMIEĆ 

Na co dzień bywa, że spieramy się lub kłócimy z rówieśnikami, rodzeństwem, czy rodzicami. 

Jeśli dojdzie do jakiś nieporozumień w klasie czy w rodzinie, to taką sytuację nazywamy 

sporem. A spór, kłótnia między osobami, zderzenie przeciwstawnych postaw i  opinii 

nazywamy konfliktem 

Jak sami na pewno wiecie o sprzeczkę jest bardzo łatwo. Wystarczy czyjś zły humor lub krótka 

wymiana zdań i byle drobiazg doprowadza do awantury. Często przyczyną sporów jest nasze 

zachowanie, nie wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, ale też nasze zainteresowania 

lub nasz wygląd. 

 

Jeśli umówiłaś/ umówiłeś się z rodzicem, że wrócisz od koleżanki o danej godzinie, to każde 

spóźnienie spowoduje u rodziców obawę o wasze bezpieczeństwo, zwłaszcza, że 

zapomnieliście zadzwonić i uprzedzić o spóźnieniu. Wówczas awantura gotowa ponieważ 

rodzice są zdenerwowani obawiając się o wasze zdrowie i podnoszą głos na was. Wy z kolei 

nierozumienie obaw rodziców, bo przecież się z waszego punktu widzenia nic nie  stało, 

wróciliście cali i zdrowi do domu. Innym przykładem może być sytuacja, kiedy nie chce wam 

się sprzątać waszego pokoju lub wynieść śmieci, mimo że wiele razy było to omawiane z 

rodzicami. Nie chce wam się wykonać tej pracy, a tu jeszcze jakiś fajny film leci lub dzwoni 

kolega/koleżanka. Wtedy mamy kłótnię rodzinną na zawołanie. Warto zauważyć, że rodzice 

mają swoje obowiązki w domu oraz pracę zawodową i dlatego tak ważne jest podzielenie się 

pracami domowymi. Rodzina to wspólnota i każdy w niej dba o pozostałych i swoją pracę 

wykonuje na rzecz domowników. Rodzice obciążeni pracą zawodową przychodzą do domu 

zmęczeni. Wykonując powierzone wam zadania pomagacie rodzicom, odciążacie  ich i uczycie 

się jednocześnie prac domowych. Rodzice  ze swej strony zapewniają wam pożywienie i 

odzież. Taka współzależność tworzy silne więzy uczuciowe, a jeśli dochodzi jeszcze miłość i 

troska to mamy szczęście żyć w prawdziwej rodzinie.  

Rzadko się zdarza, aby otaczające nas osoby czy to w rodzinie czy w szkole lubiły to samo co 

my i na odwrót. My też nie musimy słuchać i  lubić tej samej muzyki co nasz brat lub siostra. 

Jeśli mimo tych różnic będziemy szanować swoje poglądy lub zainteresowania i będziemy 



skłonni do kompromisów, czyli raz jeden ustępuje raz drugi, wtedy sytuacji konfliktowych też 

będzie mniej. 

Częstym źródłem konfliktów jest wasz styl ubierania się, fryzura lub makijaż. Rodzice kupując 

wam ubrania kierują się estetyką i względami praktycznymi podczas, gdy  wy często ulegacie 

modzie, która nie idzie w parze z gustami taty lub mamy. Tylko dzięki krytycznemu spojrzeniu 

na swój wygląd i ubiór oraz cierpliwe wysłuchanie argumentów rodziców pomoże wam 

złagodzić wiszący w powietrzu konflikt międzypokoleniowy. Zwłaszcza, że można dojść do 

porozumienia z rodzicami przedstawiając wasze potrzeby i pokazując wymarzone ubrania i 

jednocześnie wysłuchać drugiej strony, która przedstawiam wam swoje argumenty, np.  że 

rodzic może przeznaczyć w tym miesiącu tyle pieniędzy  na wasze spodnie, ale prosi, aby mały 

one mniejsze dziury na udach lub bluzka powinna zakrywać brzuch. Wtedy macie dużą szansę 

spotkania się w połowie drogi z rodzicami, a dodatkowo uczycie się negocjacji 

 i podejmowania kompromisów. 

Niestety nie da się wszystkich konfliktów czy sporów uniknąć. Jeśli już dojdzie do takiej 

sytuacji należy poznać pewne zasady, które pomogą wam dojść do zgody. 

Bardzo ważne jest nastawienie osób biorących udział w konflikcie. Osoby te muszą być przede 

wszystkim otwarte na szukanie rozwiązań. 

Rozwiązując sytuację konfliktową należy: 

- nieco ochłonąć po konfliktowej sytuacji. Aby emocje nie przeszkodziły wam w szukaniu 

   rozwiązania, 

- wybrać odpowiedni czas i  miejsce na spokojną rozmowę, aby nic nas nie rozpraszało i żeby 

  nie czuć presji czasu, 

- unikać oceniania i wzajemnego oskarżania się,  

- poinformować w spokojny sposób drugiej stronie co nas smuci, a co nas denerwuje, 

- rozpoznać i nazwać problem, bo może się zdarzyć tak, ze samo nazwanie i uświadomienie  

  sobie problemu może zakończyć  spór, 

- słuchać się nawzajem z uwagą. Dobrym sposobem jest zapisanie swoich pomysłów. Nie  

   należy  udowadniać sobie nawzajem kto ma rację i ranić się lub ośmieszać, 

- przyjrzeć się sporządzonej liście postulatów i wybrać to rozwiązanie, które jest najlepsze dla 

  wszystkich w danej  sytuacji. Obie strony powinny się zgodzić na zaproponowane i wybrane 

  rozwiązanie wówczas nikt nie będzie się czuł pokrzywdzony, 

- dążyć do wzajemnego porozumienia się, 

- przebaczyć sobie nawzajem i przeprosić się naprawdę szczerze. 

Bardzo ważne jest, żeby powiedzieć sobie wszystko co nam leży na sercu w spokojny sposób, 

i krytycznie spojrzeć  na swoje zachowanie. Przeprosiny i przebaczenie, a może nawet 

padnięcie sobie w ramiona rozwiąże konflikt. Ważne jest także, żeby obie strony trzymały się 

postanowień i nie wracały już do tej sprawy. 

Brak rozwiązania nie znaczy, że ponieśliście porażkę. Takie rozmowy są trudne, ponieważ 

dotyczą waszych potrzeb i uczuć. Po jakimś czasie należy wrócić do rozmów i ponownie 

spróbować znaleźć rozwiązanie.     

 Każdy spór to konfrontacja, dzięki której poznajecie potrzeby i poglądy  drugiej strony 

oraz uczycie się mówić o swoich uczuciach. Wspólne szukanie rozwiązań często znacznie 

zbliża do siebie skłócone strony. Po szczerych rozmowach znacznie oczyszcza się atmosfera. 

 



Rozwiązywanie sporu znacznie ułatwia: 

- wczuwanie się w sytuacje innych,  

- próba zrozumienia argumentów drugiej strony,  

- dążenie do zgody, 

- życzliwe nastawienie, 

- umiejętność przepraszania,  

- umiejętność przyjmowania wybaczenia. 

Każde nierozwiązane nieporozumienie zamienia się w  większy konflikt, który z biegiem czasu 

jeszcze  bardziej rośnie. Wówczas jest go trudniej rozwiązać, bo i emocji jest więcej  

i zranień. Może się przez to rozpaść  przyjaźń, rodzina lub mogą powstać urazy zostające na 

całe życie. Zdarzają się sytuacje, kiedy to rodzice całymi latami nie rozmawiają i nie spotykają 

się z własnymi dziećmi. A  wszystko to przez swój bezsensowny upór, brak szczerości, 

szacunku i poważnego traktowania drugiej strony, a także przez swoją zarozumiałość i 

uprzedzenia.  

Nieporozumienia z rodzicami są chyba najczęstszym i najboleśniejszym problemem zwłaszcza, 

że dochodzi pomiędzy osobami, które się nawzajem kochają. Rodzice nie są idealni, a i wy  

często przesadzacie, co się nasila  w wieku dojrzewania. Bywa, że rodzicom bardzo jest trudno 

was zrozumieć, bo i wy sami nie za bardzo wiecie o co wam chodzi. Moi drodzy róbcie często 

wgląd w swoje postępowanie i zrozumcie rodziców, którzy martwią się o was, bo was kochają, 

a jako osoby dorosłe znają niebezpieczeństwa jakie mogą na was czyhać. 

Tylko wzajemna miłość, szacunek i wyrozumiałość pozwolą nam wszystkim dobrze żyć. 

Poniżej znajdują się ćwiczenia, które pomogą wam lepiej się porozumiewać.  

ĆWICZENIE 1.  TRUDNE SYTUACJE 

Spróbuj sobie przypomnieć jakąś dowolną sytuację konfliktową, w której byłeś/a 

uczestnikiem/uczestniczką. Następnie zapisz słowa, pojęcia lub przysłowia, które kojarzą ci się z 

kłótnią, sporem lub z konfliktem z jakąś inną osobą. Możesz również wykonać odpowiednie rysunki.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ĆWICZENIE 2.  WYRAŻENIA,  KTÓRE  ZAOGNIAJĄ  SPORY 

Uszereguj wyrażenia, wpisując odpowiednie litery od wyrażeń najbardziej – twoim zdaniem – ostrych 

(cyfra1) do najłagodniejszych (cyfra 18)  

a) Zrozumcie nie…. 

b) Chcecie, bym był/a pośmiewiskiem… 

c) Bo ty zawsze … 

d) Nigdy mnie nie rozumieliście … 

e) Inni mają, a ja co?   

f) Bo ty nigdy … 

g) Ile razy proszę, zawsze nic z tego… 



h) Co mnie obchodzi, jak było za twoich czasów! 

i) Po co ta cała afera? Wyluzuj? 

j) Co takiego zrobiłem/zrobiłam? 

k) Nie chcę być gorszy/a … 

l) Łatwo wam mówić … 

m) Dlatego właśnie ja? 

n) Nie mam zamiaru … 

o) Inni rodzicie mogli, a wy … 

p) Popukaj się w czoło … 

r) Weź się … 

s) Spadaj … 

 

Cyfra Litera Twoje uwagi 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 

Jak  można złagodzić niektóre wyrażenia i zastąpić je łagodniejszymi sformułowaniami  

(eufemizmami), a które należałoby zupełnie wyeliminować 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ĆWICZENIE 3.  ŁAGODZENIE SPORÓW 

   Dokończ przedstawiony poniżej dialog tak, aby miedzy rozmówcami nie doszło  

do konfliktu 

 

Piotrek: Jestem wściekły, bo powiedziałeś mojej mamie, że ściągałem podczas  

               klasówki 
 



Michał: ………………………………………………………………………….…… 

Piotrek: ………………………………………………………………………….…… 

Michał: ………………………………………………………………………….…… 

Piotrek: ………………………………………………………………………….…… 

 

ĆWICZENIE 4.  A MOŻE ZGODA 

Wyobraź sobie, ze po kłótni miedzy tobą i twoją koleżanką/kolegą od dwóch tygodni trwa cisza. 

Masz już dość tej sytuacji, brakuje ci wspólnych rozmów, chcesz się z nią/nim pogodzić. Napisz 

sobie mowę, którą jej/jemu przedstawisz 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ĆWICZENIE 5.  CZY POTRAFISZ WYBACZAĆ 

W życiu nie unikniemy konfliktów  - większych lub mniejszych. Kiedy je rozwiążemy, warto 

pozostawić je poza sobą i nie rozpamiętywać bez końca. Irytują nas rozmaite sytuacje 

 i rozmaici ludzie, ale sami też często nie jesteśmy idealni. Spójrzmy na siebie krytycznie, czy 

umielibyśmy wybaczyć w poniższych sytuacjach. Stawiając  znak „+” w wybranej rubryce dowiesz się 

więcej o sobie. 

 

 TAK NIE 

Do dziś boli mnie wspomnienie, ze rok temu w klasie byłem/byłam 

niesłusznie posądzony/a o kłamstwo. 

  

Z powodu sprzeczki z kolegą nie pójdę z nim do kina i nie dam się 

udobruchać. 

  

Nie mówię „cześć” koledze/koleżance, który/a mnie kiedyś 

przezywał/a. 

  

Po kłótni z siostrą/ bratem lub kolegą/koleżanką nie odzywałam się do 

niej/niego przez wiele godzin lub nawet przez kilka dni. 

  

Wspominając wakacyjne kolonie mam przed oczami przykre incydenty.   

Jeśli ktoś mnie zdenerwuje, długo o tym myślę i to mi przeszkadza 

odzyskać spokój ducha. 

  

Nie mogę sobie odmówić, aby wyrazić swoją złość, gdy ktoś wpycha 

się przede mną np. w kolejce do stołówki, czy potrąca mnie w szatni. 

  

Zdarza mi się często, że jeśli ktoś mnie przeprasza, nie przyjmuję tego 

do wiadomości i dalej jestem zacietrzewiony/a. 

  

Nie zwierzam się nikomu, gdy mnie coś zasmuci. Wolę zostać 

sam/sama z tym problemem. 

  

Nie wierzę w to, że ludzie są wobec siebie nawzajem życzliwi  

i dobrzy. 

  

RAZEM   

 



1 - 3 TAK   Jesteś pogodnie nastawiony/ nastawiona do ludzi. Nie jesteś pamiętliwy/a.  

                       Dlatego inni cię lubią. 

4 - 7 TAK  Więcej wyrozumiałości. Zastanów się, czy warto robić  „z igły widły”.  

                       Jeszcze nie jeden raz inni nadepną ci na odcisk. Czy koniecznie musisz  

                       rozpamiętywać przykre epizody i chować w sercu urazę? 

8 - 10 TAK Jesteś  człowiekiem zawziętym. Dobra pamięć to świetna sprawa, ale  

                       pamiętanie urazy nikogo nie uszlachetnia. Naucz się przebaczać. Więcej  

                       tolerancji dla ludzkich słabości, bo ty też popełniasz błędy. Warto przemyśleć  

                       swoją postawę, aby życie wśród ludzi było łatwiejsze 

 

ZAJĘCIA: PRESJA RÓWIEŚNICZA. 

Aby cieszyć się sympatią rówieśników w Waszym wieku,  wystarczy abyście byli dla innych 

koleżeńscy, dowcipni, godni  zaufania,  mieli podobne pasje, wspólnie spędzali czas lub po 

prostu mieszkali blisko siebie. Wchodząc w wiek dojrzewania grupa rówieśnicza, przebywanie 

w gronie swoich przyjaciół staje się dla Was  ważniejsze niż np. rodzice. Większy wpływ na 

Was mają koledzy i koleżanki i bardziej chcecie być akceptowani przez nich. Obecnie coraz 

ważniejsze dla Was staje się przynależenie  do jakiejś konkretnej grupy.  

Aby zostać przyjętym do takiej paczki zdarza się, że dotychczasowe zachowanie takie jak 

wspólne zainteresowania czy poczucie humoru nie wystarczają, aby przyjęto Was do niej. 

Możecie się spotkać z większymi wymaganiami ze strony osób dominujących w takiej grupie. 

Dla nich zachowania ryzykowne, czyli np. palenie papierosów czy picie alkoholu lub 

próbowanie narkotyków staje się „przepustką” do wejścia do takiej paczki.  

Tacy liderzy grupy mogą na Was wywierać presję rówieśniczą, czyli zmuszać Was do podjęcia 

podobnych zachowań ryzykownych. Takim naciskom i natrętnym namową często ulegają 

nastolatkowie, ponieważ wejście do takiej grupy jest dla nich bardzo atrakcyjne. Możecie od 

lidera grupy usłyszeć także  słowa –„przecież wszyscy tak robią” lub „wszyscy tam będą”. 

Najczęściej to się  mija z prawdą  i są to niestety  tylko pozory fajnego towarzystwa.  

 

Zanim zdecydujecie się ulec namowom kolegów lub koleżanek, odpowiedzcie sobie,  

w duchu, na kilka pytań: 

- czy naprawdę chcę zrobić, to do czego jestem namawiany/namawiana? 

- czy odniosę korzyści z dokonanego wyboru? 

- czy będzie to bezpieczne dla mojego zdrowia? 

- jakie mogę ponieść konsekwencje swojej decyzji? 

- czy wybór, który podejmę będzie zgodny z moimi przekonaniami i ważnymi dla mnie  

  wartościami? 

 

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiesz sobie NIE, powiedz głośno 

namowom NIE i odmów propozycjom osób z grupy. 

 

Dla niektórych z Was może to nie być  takie proste. W dużej mierze podjęcie decyzji  

o sprzeciwieniu się  naciskom,  zależy od tego jak bardzo wierzycie we własne możliwości  

i jak wysoką macie samoocenę. Ważna jest w takich sytuacjach tzw. postawa asertywna. 



Asertywność to umiejętność otwartego wyrażania swoich myśli, uczuć i przekonań, przy 

jednoczesnym poszanowaniu uczuć i poglądów innych. To posiadanie własnego zdania  

i wyrażanie go w taki sposób, aby nie ranić rozmówcy, to obrona własnych praw bez 

okazywania agresji słownej i bez używania siły.  

 

 ASERTYWNOŚĆ TO SZTUKA MÓWIENIA „ NIE”  ŁAGODNIE  ALE  STANOWCZO 

Jeśli różnie jest u Was z tą stanowczością i z wiarą we własne siły oraz i umiejętnością 

odmawiania, to należy się tego po prostu nauczyć i stosować. Mimo, że nie jest to łatwa sztuka 

i nie da się jej szybko przyswoić, to przyniesie Wam dużo korzyści, największą będzie szacunek 

do siebie samego i szacunek innych. 

Za nim posiądziecie umiejętność asertywnego zachowania wobec innych niestety może Was 

spotkać wiele nieprzyjemnych emocji i stresu. Mimo, że możecie się spotkać z ośmieszeniem 

ze strony rówieśników, to w duchu będą oni Was podziwiać za stanowcze wyrażenie swojego 

zdania i nie uleganie namowom. Kulturalne odmawianie można ćwiczyć każdego dnia i to po 

kilka razy dziennie. Dom, szkoła, to prawdziwe poligony do nauki asertywności.  

I tak np. jeśli kolega lub koleżanka zaproponuje Ci wspólne wyjście do kina, a Ty odpowiesz  

– „Nie”, a poproszony/poproszona  o podanie przyczyny mówisz „nie, bo nie” , to nie jest to 

asertywność. Ale jeśli po słowie „nie” dodasz niestety już się umówiłem/umówiłam, to jest to 

jak najbardziej właściwe zachowanie. Natomiast jeśli kolega lub koleżanka poczęstuje Cię 

papierosem, a Ty stanowczo odmówisz dodając, że nie zamierzasz narażać swojego organizmu, 

bo chcesz się jeszcze długo cieszyć dobrą kondycją, to jest to prawdziwie asertywna postawa, 

która ukazuje Twoją dojrzałość oraz świadomość tego, kim jesteś i jakie są Twoje przekonania. 

Często się tak zdarza, że wpływ znajomych osób i namawiani przez większą liczbę ludzi do 

dopasowania się, powoduje, że jest to  dla Was bardzo trudne wyzwanie. A jeśli jeszcze do tego 

dochodzi wyśmiewanie i straszenie odrzuceniem może w Was pojawić się myśl  

o poddaniu się presji. Wówczas zastanówcie się: 

- czy warto należeć do takiej grupy? 

- czy są to dla Ciebie właściwi koledzy i koleżanki? 

- czy oni dbają o Twoje bezpieczeństwo? 

- czy możesz na nich liczyć w trudnej sytuacji? 

 Na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi Nie.  

Wiedz, ze jeśli się nie ugniesz i stanowczo powiesz NIE ochronisz siebie, obronisz 

swoje zdanie, a dla innych staniesz się wzorem do naśladowania. Dla wielu będziesz 

nieugięty. Za jakiś czas może się okazać, że to Ty masz swoją grupę rówieśników, swoich 

fanów, bo Twoja postawa jest atrakcyjniejsza od poprzedniej. 

Sztuka  asertywnego  odmawiania 

Asertywność to postawa wobec siebie: 

- zanim zgodzisz się na to co proponują Ci inni, zastanów się czy to Ci odpowiada i czy 

  zgadza się z Twoimi wartościami, 

- nie zgadzaj się na coś, co jest sprzeczne z Twoimi potrzebami, pragnieniami i emocjami. 

Asertywność  to też postawa wobec innych: 

- odmawiając nie rań innych, -  nie wyśmiewaj nie krytykuj itp., 

- podaj jednoznaczny komunikat  - „Nie pójdę  z tobą do kina”, „Nie chcę palić papierosów”, 

- unikaj niedopowiedzeń typu – „nie wiem”, „jeszcze się zastanowię”, 

- nie musisz się tłumaczyć, a jeśli już to spróbuj nie zasłaniać się innymi osobami np.   



  „poszłabym, ale muszę uczyć siostrę dodawania”, 

- przygotuj się na krytykę. 

                                 Komunikaty  asertywne  i  nieasertywne 

 

UŻYWAJ, MÓW 

 

UNIKAJ, NIE MÓW 

 

chcę 

wybieram 

wolę 

zdecydowałem/zdecydowałam 

postanowiłem/postanowiłam 

jest dla mnie ważne 

mam zamiar 

 

 

 

muszę 

powinienem/powinnam 

nie mogę 
 

 

 

 

ĆWICZENIE 1. Asertywna  postawa 

Jak sobie poradzisz w sytuacji, gdy: 

1) Kolega namawia cię do  zapalenia papierosa ……………………………..………………… 

...................................................................................................................................................... 

2) Koleżanka proponuje ci przebiegnięcie na drugą stronę ulicy  na czerwonym świetle 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

3) Koledzy z klasy wyśmiewają młodszego, nieśmiałego chłopca i zachęcają cię do tego 

samego  ………………….……………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………. 

4) Dziewczyny obmawiają twoją przyjaciółkę i wyśmiewają jej ubiór ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

ĆWICZENIE 2. Kiedy powiesz  NIE    

 

Podkreśl odpowiednie zdania, wskaż sytuacje, w których należy zachować się asertywnie. 

1. Mama prosi cię o wyniesienie śmieci. 

2. Kolega proponuje ci obejrzenie filmu dla dorosłych. 

3. Siostra chce, abyś pomógł jej w rozwiązaniu zadania z matematyki. 

4. Koleżanka zachęca Cię do pójścia na wagary. 

5. Wychowawca zwraca się do ciebie z  prośbą o przygotowanie gazetki klasowej. 

  

 



OSWOIĆ STRES  

STRES – to nieprzyjemny stan wywołany trudną sytuacją w naszym 

życiu, np. negatywnymi przeżyciami lub chorobą. Stres kojarzy się 

nam z nieprzyjemnymi odczuciami, np. smutkiem, poczuciem 

nieradzenia sobie z czymś, a nawet z bólem. Gdy odczuwamy stres, 

to organizm nasz reaguje w ten sposób, że: szybciej bije nam serce, 

boli nas  brzuch, a nawet mamy biegunkę, boli nas głowa, odczuwamy suchość w ustach, 

napięcie mięśni (szczególnie szyi), drżą i  pocą się nam dłonie. Możemy także czuć lęk, brak  

koncentracji, czy problem z wymówieniem najprostszego słowa. Gdy dosięgnie  nas stres, to 

należy go jak najszybciej rozładować, pozbyć się go, bo wpływa to na nasz stan zdrowia. 

Poznanie strategii radzenia sobie ze stresem pomoże nam go opanować, zanim zawładnie 

naszym organizmem w całości. 

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 

1. Zaplanuj wysiłek fizyczny. 

Aktywność fizyczna znacznie zmniejsza poziom kortyzolu (hormonu stresu), a 

zwiększa poziom endorfin (hormonów szczęścia) w organizmie. Już 20- minutowy 

szybki marsz lub gimnastyka pozwoli rozładować nasze napięcie nerwowe. 

2. Śpij przynajmniej 8 godzin dziennie. 

Kładź się spać o stałych porach, a po przebudzeniu poprzeciągaj się, a nie sięgaj po 

telefon.  

3.  Jedz zdrowo. 

Aby organizm mógł sobie poradzić z trudnymi sytuacjami, to należy koniecznie zdrowo 

się odżywiać. Nie właściwym zachowaniem jest zajadanie stresu czekoladą czy innymi 

słodyczami. 

4. Poświęcaj czas na rozrywkę i pasje. 

Słuchaj muzyki, graj w scrabble lub graj  na jakimś instrumencie. 

5. Nie przejmuj się sprawami, na które nie masz wpływu. 

Jeśli nie wydarzyło się to na co od dawna czekasz, to nie zadręczaj się. Mówi się trudno. 

Nie na wszystko mamy wpływ. 

6. Porozmawiaj z przyjacielem. 

Rozmowa z bliską osobą zawsze wychodzi na dobre i zwykle jest tym, czego 

potrzebujemy najbardziej. 

Stres może być też  pożyteczny. To on nas motywuje do działania, sprawia, że zyskujemy 

wiarę we własne możliwości i zbieramy siły, by wykonać jakieś zadanie 

 

ĆWICZENIE 3.   Jak  pokonać  stres 

Zastanów się  i napisz, jak twój organizm reaguje na stres związany z zapowiedzianą lub 

niezapowiedziana kartkówką? Napisz także jakie stosujesz metody rozładowania poziomu 

stresu w organizmie? (co ci sprawia największą przyjemność po sytuacjach stresowych). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 


