
Drodzy Rodzice! 

 

Na dzieci czyha wiele niebezpieczeństw, przed którymi próbujemy je chronić, ale 

powinniśmy także nauczyć je, w jaki sposób mogą bronić się same. Dzieci już od 

najmłodszych lat powinny być uświadamiane, jakie zagrożenie niesie ze sobą pójście gdzieś 

z osobą obcą. Dzieci powinny znać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz 

wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc, gdy mają kłopot. 

 To przede wszystkim Rodzice powinni uczyć swoje dzieci, jak należy się zachować 

w sytuacji, gdy są zaczepiane przez nieznajomego. Dziecko powinno być świadome, że 

należy zawsze posiadać pewien „margines braku zaufania” do osób nieznajomych 

i zachowywać ostrożność wobec osób, których nie zna.  

 Warto wspólnie z naszą pociechą pracować nad umiejętnością rozróżniania osób 

dorosłych na: dorosłych – znajomych i dorosłych – nieznajomych. Zachęcamy serdecznie 

rodziców do opracowania wspólnie z dzieckiem kilku definicji na temat: „Kto to jest osoba 

znajoma?” (czyli znajomy to ktoś, kto nas odwiedza w domu, pani nauczycielka, pani 

pielęgniarka w szkole itp.), a „kto to jest osoba nieznajoma?” (na przykład osoba, która 

mieszka w tym samym bloku, ale rodzice nigdy z nią nie rozmawiali itd.).                                                                                         

 Najmłodszych trzeba uczyć, że nie można udać się z kimś obcym we wskazane przez 

niego miejsce. W rozmowie z dzieckiem warto podawać konkretne przykłady i pytać się, czy 

w danej sytuacji można z taką osobą pójść, porozmawiać, np. gdy ktoś proponuje mu 

słodycze, wspólne „poszukiwania” zaginionego pieska czy obejrzenia czegoś atrakcyjnego 

dla dziecka itp.                                                                          

Ponadto uczmy, aby dziecko utrzymywało dystans ok. dwóch metrów wobec osób, 

których nie zna.  

            Takie zachowanie to mądre zachowanie. Serdecznie zachęcamy Państwa do częstych 

rozmów z dzieckiem na temat bezpiecznego zachowania, kiedy jest ono poza kontrolą rodzica 

czy nauczyciela i musi podejmować samodzielne decyzje.  

Mamy nadzieję, że dzięki stosowaniu przez uczniów powyższych rad, uda się im 

uniknąć ryzykownych sytuacji.                                  

Proponujemy Państwu zabawę w teatr. Odgrywanie scenek będzie wspólną zabawą 

i jest lepszą formą niż upominanie: „Nie rozmawiaj z obcymi”.  

 Wydając polecenia, nie uczycie pociechy konkretnych zachowań. 

 Niech dziecko pokaże, jak się zachowa, gdy jakiś pan np. pokaże zdjęcie psa i poprosi, 

by dziecko pomogło mu go szukać. 

 Pokażcie, dziecku jak należy wtedy postąpić. 

 Ćwicząc, wymieniajcie się rolami. 

 Poradźcie: „Jeśli ktoś próbuje Cię gdzieś zaciągnąć, głośno krzycz”. Niech na próbę 

krzyczy tak długo, aż nabierze „wprawy”. Możecie uznać, że dziecko jest gotowe do 

obrony, gdy naprawdę potrafi wrzasnąć na kogoś, kto chce mu zrobić krzywdę.      

  

Można także usiąść naprzeciwko córki bądź syna i zadać kilka pytań: 

 Czy wszyscy ludzie są dobrzy?  

 Co to znaczy, że ktoś jest zły?  



 Czy ktoś zły jest dla nas niebezpieczny, czy może nam zagrozić?  

 Kiedy łatwiej może nam zagrozić – wówczas gdy jesteśmy sami, czy kiedy jesteśmy 

z innymi ludźmi?  

 Jak wygląda zły człowiek?  

 Po czym poznać kogoś, z kim na pewno dzieci nie powinny się oddalać? 

 

 Po takiej rozmowie, Drodzy Rodzice, znajdźcie 4 ilustracje – z Internetu, czasopism – 

ważne, by przedstawiały one postaci, których dziecko wcześniej nigdzie nie widziało 

(odpadają osoby kojarzone z dużego czy małego ekranu): 

 zamaskowany osobnik (np. w kominiarce),  

 mężczyzna z bardzo groźną miną,  

 piękna, radosna kobieta,  

 sympatyczny, uśmiechnięty starszy pan.  

 

Otwarcie porozmawiajcie z dzieckiem o postaciach z ilustracji w oparciu o przykładowe 

pytania: 

 Które z tych zdjęć przedstawia kogoś, kto mógłby zagrozić dzieciom? Młodsze 

dzieci udzielają najczęściej odpowiedzi: człowiek w kominiarce, złowrogi pan. Starsze 

lub bardziej uświadomione wskazują nieraz na wszystkie postaci.  

 Czy wiesz, że zdarza się czasem, że źli ludzie robią krzywdę dzieciom, które idą 

z nimi w nieznane miejsce? Nie bój się tego pytania – nie chodzi o to by straszyć 

dzieci, wiele z nich po prostu zna takie historie zasłyszane od rówieśników, dorosłych, 

czy ze środków masowego przekazu.  

 Jak myślisz, dlaczego dzieci idą gdzieś ze złymi ludźmi? Młodsze dzieci często nie 

znają przyczyny, starsze zaś domyślają się, że dzieci mogą zostać zastraszone lub 

zwabione, np. słodyczami.  

 Czy dzieci poszłyby z nimi, gdyby wyglądali tak jak na zdjęciu 1 lub 2? Większość 

dzieci twierdzi, że nie – mówi, że pewnie by uciekały, krzyczały, szukały pomocy.  

 Jak w takim razie mogli wyglądać? W tym miejscu nasze pociechy dochodzą powoli 

do wniosku, że skoro dzieci mogą zaufać jakiejś osobie, której nie znają, a która ma 

wobec nich złe intencje, prawdopodobnie nie wzbudza ona podejrzeń – może być 

zwyczajna, niczym się niewyróżniająca, a nawet wyglądająca sympatycznie.  

 Czy złego człowieka można poznać po samym wyglądzie? Na podstawie 

powyższych rozważań dziecko przekonuje się, że nie.  

 Dlaczego czasami tak trudno jest złapać przestępcę? Uzmysławiamy dziecku, że źli 

ludzie często nie wyróżniają się niczym szczególnym i przestępcy również nie można 

poznać jedynie po wyglądzie.  

 Co wiesz o naszych sąsiadach, znajomych, przyjaciołach? Ukazujemy dziecku, że 

o osobach w naszym najbliższym otoczeniu społecznym wiemy dosyć dużo – jak się 

nazywają, gdzie mieszkają, jakie mają rodziny, gdzie pracują, co lubią robić 

w wolnym czasie etc.  



 Co wiesz o tej pani (ilustracja 3.)? A o tym panu (ilustracja 4.)? Tłumaczymy, że 

o tych osobach nie wiemy absolutnie nic, pomimo iż odnosimy pozytywne wrażenie, 

wynikające z ich prezencji.  

 Co to znaczy „obcy”? Pamiętaj, że celem tej rozmowy nie jest budowanie społecznej 

nieufności Twojego dziecka. Ważne by zrozumiało, że obcy to ktoś, o kim nic nie 

wiemy i nie możemy takiemu człowiekowi podawać informacji o sobie czy mu 

towarzyszyć.  

 

W ramach podsumowania uporządkujcie treści, które poruszyliście wraz z dzieckiem. 

Przypomnijcie, że na co dzień spotykamy wielu ludzi, których znamy bardzo mało albo nawet 

wcale. Mijamy ich na ulicy, stoimy obok nich w kolejce w sklepie albo na przystanku 

autobusowym. Większość z nich to życzliwi, dobrzy ludzie. Są podobni do nas. Ale może się 

zdarzyć, że przypadkowo spotkamy kogoś, kto jest okrutny i zły. Najprawdopodobniej będzie 

wyglądał tak, jak inni ludzie, uśmiechnie się, a może nawet będzie chciał poczęstować 

cukierkiem. Kiedy jednak nikogo nie będzie w pobliżu, jego zachowanie diametralnie się 

zmieni. Nie będzie już miły i uśmiechnięty. Stanie się niebezpieczny. 

 

Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko poznało i zrozumiało poniższe zasady: 

 NIGDY NIE BIERZ NICZEGO OD OBCYCH, 

 NIGDY, POD ŻADNYM POZOREM NIE IDŹ NIGDZIE Z OBCYMI, 

 NIE UDZIELAJ NIEZNAJOMYM INFORMACJI, GDZIE MIESZKASZ ITP. – 

TAKŻE W INTERNECIE, 

 NIE ZATRZYMUJ SIĘ PRZY KIMŚ OBCYM, JEŚLI W POBLIŻU NIE MA 

INNYCH LUDZI,  

 UNIKAJ ODOSOBNIONYCH MIEJSC,   

 POWIEDZ „NIE IDŹ” KOLEŻANCE LUB KOLEDZE, KTÓRZY CHCIELIBY 

PÓJŚĆ Z NIEZNAJOMYM, 

 JEŚLI OBCY BĘDZIE PRÓBOWAŁ CIĘ ZATRZYMAĆ: BIEGNIJ W KIERUNKU, 

GDZIE SĄ LUDZIE, NAJLEPIEJ DO SKLEPU, NA POCZTĘ, DO RESTAURACJI, 

DO PANI Z DZIECKIEM, 

 JEŚLI TRZEBA, WOŁAJ O POMOC, GŁOŚNO KRZYCZĄC, ŻE OBCY CIĘ 

NAPADŁ.           

 

 

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do częstych rozmów z dzieckiem na temat bezpiecznego 

zachowania, kiedy jest ono poza kontrolą rodzica czy nauczyciela i musi podejmować 

samodzielne decyzje.  

Mamy nadzieję, że dzięki stosowaniu przez uczniów powyższych rad, uda się dzieciom 

uniknąć ryzykownych sytuacji. 

Pamiętajmy, aby o zagrożeniach rozmawiać z dzieckiem w sposób rzeczowy bez 

nacechowania emocjonalnego, aby nie generować u dzieci lęków, np. nie należy mówić, jeśli 

pójdziesz z kimś obcym mama nie będzie Cię kochać itp. 



Ważne jest także, aby nie traktować rozmów na temat bezpieczeństwa jednorazowo. 

Znacznie lepiej jest mówić na ten temat mniej, ale częściej. Doskonałym sposobem jest 

wplatanie zasad na temat bezpieczeństwa w codzienne sprawy. Dzięki temu dziecko uniknie 

wrażenia, że robimy mu wykład. Ważne, aby próbować rozmawiać w różnych sytuacjach 

i kontekstach. Należy też rozmawiać z dziećmi o sytuacjach, w których od omawianych zasad 

są wyjątki i które mogą być dla dzieci początkowo niezrozumiałe (np. sytuacja u lekarza). 

Warto również pamiętać, że dzieci nie zawsze będą gotowe na taką rozmowę. Nawet jeśli 

zaplanujemy sobie na nią czas i się do niej przygotujemy, najpierw trzeba sprawdzić, czy to 

dla dziecka dobry moment – nic na siłę. Najważniejsze, żeby podążać za dzieckiem 

i traktować z szacunkiem jego potrzeby. Lepiej też nie traktować tej rozmowy jako bardzo 

poważnej sprawy. Nie używajmy skomplikowanych wyrażeń. Pamiętajmy, że najprostsze 

słowa najlepiej trafiają do naszych dzieci. 

Na zakończenie zapraszamy Państwa do obejrzenia wspólnie z dzieckiem filmu 

zatytułowanego „Gadki z psem” zamieszczonego na youtube oraz filmu „Każde 

udostępnienie może uratować życie! BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W KONTAKCIE 

Z OBCĄ OSOBĄ” zamieszczonego na Facebooku. 

 

 


