
Drodzy Rodzice! 

 

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

powinniśmy także nauczyć je, w jaki sposób mogą bronić się same. Już od najmłodszych lat 

uświadamiamy nasze pociechy, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać, podpowiadamy, jak 

radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz przypominamy, że jesteśmy obok i z każdym 

problemem mogą się do nas zwrócić. Często jednak wydaje się nam, że nasze dzieci są na tyle 

duże, że nie musimy przypominać już im o zasadach bezpieczeństwa, nic bardziej mylnego. 

Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do częstych rozmów ze swoim dzieckiem na 

temat bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Warto, aby Państwa dziecko 

przypomniało sobie takie zasady jak: 

 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, 

 PAMIĘTAJ – JESTEM OBOK – I ZAWSZE MOŻESZ PRZYJŚĆ DO MNIE 

Z KAŻDYM PROBLEMEM.        

 

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. Podobna sytuacja ma miejsce w Internecie. 

 

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. 

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.  

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.  

My dorośli jesteśmy przyzwyczajeni do oceniania i osądzania i co za tym idzie zbyt 

często wydaje nam się, że mamy rację.  

Dlatego zachęcamy, by pytać dzieci. Dobre pytania pomagają znajdować rozwiązania. 

Prowadzą do wyjaśnienia trudnych sytuacji. Dziecko dzięki temu dostrzega swoje 

zachowanie. A Ty rodzicu doskonalisz swoją umiejętność słuchania bez wydawania osądów.  
Zachęcamy, by: 

 pamiętać, że pod zachowaniem dziecka zwykle coś się kryje, 

 warto poszukać, co to jest, 

 i nauczyć się zadawać pytań, które prowadzą do rozwiązania.  

Takim pytaniem nie jest: „dlaczego?” – ono często w trudnej sytuacji wywołuje opór 

w rozmówcy i niechęć do kontynuowania rozmowy.  Warto zadać pytanie: Co moje dziecko 

myśli, czuje i czego potrzebuje w tej konkretnej sytuacji? A potem wysłuchać uważnie, co 

chce nam powiedzieć. Bez osądzania, krytykowania czy dawania rad. Dziecko chce być 

wysłuchane. Nastolatek - jak my - też potrzebuje wyrzucić z siebie to, co go drażni. 

Uważne słuchanie, danie dziecku możliwości wypowiedzenia się, zbliża Cię do dobrej relacji 

z dzieckiem i daje siłę do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach. 

Lepiej też nie traktować rozmów na temat zagrożeń 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, który w humorystyczny sposób 

przypomina o najważniejszych zasadach związanych z naszym bezpieczeństwem oraz filmu 

„Każde udostępnienie może uratować życie! BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA 

W KONTAKCIE Z OBCĄ OSOBĄ” zamieszczonego na Facebooku. 

 

 

 


