
Lekcja wychowawcza 
 

Temat: „Za” i „przeciw” rodzicom 
 
(45 min) 
 
Cel: Określenie czynników utrudniających kontakt między dziećmi a            
        rodzicami 
 
Metody: Pogadanka z elementami dyskusji, scenka, cytaty prasowe. 
 
 
N1 : W okresie dojrzewania kontakt ten jest bardzo często                 
zaburzony(wzajemne niezrozumienie się). Obie strony obwiniają siebie 
nawzajem i są bezradne, a cierpią przez to rodzice i dzieci. Kontakt zależy 
zawsze od obydwu stron, ale dzieci są najczęściej przekonane, że wszystko 
zależy od rodziców. „Są one” podmiotami i wpływają na zachowanie rodziców, 
podobnie jak rodzice wpływają na nich. Jest sprzężenie zwrotne. 
 
Zastanówmy się nad znaczeniem słowa „kontakt z rodzicami”. Pytamy uczniów 
i zapisujemy na tablicy: …  
Następnie dzielimy klasę na 3 grupy: Matki, Ojcowie, Dzieci. Rozdajemy odbite 
cytaty dla poszczególnych grup 
 
U2 : Uczniowie odczytują podane cytaty 
N : Rozdajemy 3 kartki dla 3 grup i pisaki. Wybieramy przewodniczącego grup 
I, II, III. Polecamy wypisać -  jakie postawy i zachowania ze strony O, M, DZ 
utrudniają kontakt między rodzicami a dzieckiem.  
Wywieszamy kartki na tablicy i prosimy przewodniczących grup o przybliżenie 
treści zapisów na kartkach (krótkie omówienie)  
 
Proponujemy klasie przedstawienie scenki na temat: Dziecko prosi rodziców o 
coś…(np. wyjazd pod namiot). Prosimy 3 osoby: rodzice i dziecko. Grupy 
notują: co chce uzyskać w rozmowie osoba wybrana przez grupę, żeby 
wyakcentować czynniki utrudniające kontakt. 
 
U : Aktorzy scenki mówią co im najbardziej przeszkadzało ze strony rodziców, 
a rodzice ze strony dziecka. 
 
N : Podsumowuje podając cytat J. Korczaka: 
                                                 
1 nauczyciel 
2 uczeń 



„A we mnie ani pokory jeno bunt. 
Nie zaczepna ambicja tylko obronna duma. 
Zbuntowany niewolnik, który ma ostatnią  

jedyną wolność powiedzieć – nie” 
 
 

Cytaty 
 
D – dzieci, M – matki, O – ojcowie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moje dziecko nie! Na 
, że czasami nie obejrzą się wstecz. Może by się. 

D       Ewelina  
- Drażliwym tematem rozmów 

z rodzicami jest na pewno mój 
sposób ubierania się. Przeszkadzają 
im moje glany i czarna skóra. 
Unikam też dvskusji o moim 
chłopaku, który, delikatnie mó-
wiąc, nie odpowiada im. Kazali mi 
z nim zerwać, ale ja i tak po cichu 
się z Mateuszem spotykam. 

 

 
D            Martyna 
 -Pewnie, że chciałabvm 
móc z rodzicami o wszvstkim pogadać. 
Przecież to najbliżsi dla mnie ludzie, ale 
tak się nie do. Każda moja porażka jest 
krytykowana. Nie odpowiada im moja 
fryzura i to, że od dwóch lat jeżdżę sama  
na wakacje. Naprawdę nie pamiętam, 
kiedy ostatni raz z nimi o sobie 
rozmawiałam. Chyba to były czasy 
wczesnej podstawówki. Sądzę jednak, 
że nie jestem  odosobnionym 
przypadkiem. Wielu moich znajomych 
też nie rozmawia o sprawach 
poważnych ze swoimi rodzicami. 
irytujące są  ich teksty: Bo my tacy nie 
byliśmy. Śmiechu warte. 
 
 

 D          Iza: Moi rodzice szczególnie 
denerwują się gdy oglądają Jarocin. Nie 
mogą wprost patrzeć na tych łysych I 
kudłatych. Mi jednak nic nie mówią, a 
przecież nie ubieram się jak ‘grzeczna 
panienka’. Może og1ądając takie 
programy widzą, że mogłabym jeszcze 
‘lepiej’… Poza tym denerwuję się,  gdy 
słyszę, że młodzież jest
nieodpowiedzialna, rozwydrzona. A 
jaka ma być? Poważna, stateczna i 
dorosła? A gdzie szaleństwa młodości? 
 

D             Marta: Lubi ę siebie za to, że 
potrafię powiedzieć co mi się nie podoba, nie 
zawsze dobrze na tym wychodzę, ale w domu 
nauczono mnie szczerości. W tym roku 
przyszła do nas, do klasy nowa dziewczyna. 
Wszyscy się od niej odsuwali choć dokładnie 
nie wiedzieli dlaczego. Krążyły na jej temat 
różne plotki. Ja się wyłamałam i 
postanowiłam z nią zaprzyjaźnić. Okazało 
się, ze jest bardzo fajną dziewczyną i wcale tego 
nie 
żałuję. 

 

Maciek                                                                             D  
 Zanim poszedłem na studia, byłem bardzo związany z mamą. Teraz 

już się to skończyło. Nie powiedziałem nawet, że powtarzam rok. Wiem, że 
rodzice bardzo by to przeżywali , a tak, powiem im,  że wydłużyło  mi się 
pisanie pracy magisterskiej. Wyznaję zasadę, że im mniej rodzice wiedzą, 
tym mniej konfliktów jest między nami. I tak trzymać. 
 



 

 

 
 

M        Matka 17-latki: Pamiętam , że kiedy 
sama byłam nastolatką i rodzice kazali mi coś 
zrobić co mi akurat nie odpowiadało, to 
buntowałam się i przyrzekałam sobie, że 
moje dziecko nie będzie tego przeżywało. 
Teraz łapię się na tym, że powtarzam słowa i 
zachowanie mojej matki. Dorosłam i wiele 
rzeczy dotąd nie ważnych zaczęło się dla 
mnie liczyć np. wygląd. Próbuję jednak 
zrozumieć córkę i nie narzucać jej swojego 
stylu. Chciałabym aby w życiu córka była 
bardziej samodzielna ode mnie. 

 

Moje dziecko nie! Na                                      M 
pewno? 

 
Krystyna: - Widzi się narkomanów na ulicy, z ulgą mówimy: 

na szczęście to nie moje dziecko. Wzorowa uczennica, chluba 
całej rodziny. Nawet kiedy zaczyna znikać z domu na kilka 
godzin, nie budzi to żadnego podejrzenia. Zapewne uczy się z 
koleżanką do klasówki. Dalej uczy się świetnie, chociaż w 
domu nie jest już taka otwarta i ciepła. A potem szok: 
uzależniona od amfetaminy! Dopiero teraz rozumiemy z 
mężem jej zachowanie po klasówkach: spanie do południa, 
zmiany nastrojów. Od roku walczymy z jej nałogiem. Mówię 
to tylko dla tego, że chcę przestrzec wszystkich rodziców przed 
zapatrzeniem w swoje dzieci. Nie można mówić: moje dziecko 
na pewno nie! Hipisi w latach 70-tych popalali trawkę, ale 
generalnie zdobyć narkotyk nie było łatwo. Dziś jest inaczej. 
To prawda, że młodzi są bardziej przebojowi, odważni. Nikt 
jednak nie zdaje sobie sprawy, że narkomania zatacza coraz 
większe kręgi. 
 

M             Matka 3-latka: Ze zdziwieniem patrzę 
jak się buntuje. Ledwo od ziemi odrasta, a już 
ma swoje zdanie i mówi co mu sic nie podoba. 
Tak mnie to dziwi, że nawet specjalnie się nie 
przeciwstawiam. Wiem, że to taki ‘przekorny 
wiek’. Z pewnością z tego wyrośnie. 
 
 

 M            Matka 18-latka: Czasem, gdy obserwuję 
mojego syna, słucham co mówi to zaczyna mi się 
wydawać, że to jest ‘moda na kłopoty ze starymi’. 
Wiele razy analizowałam swoje zachowanie, nie mam 
sobie nic do zarzucenia, za to on potrafi przedstawić 
całą listę problemów związanych z moim brakiem 
zrozumienia jego spraw. Według niego, rodzice są 
tylko po to, aby utrudniać życie. Nie wiem jednak 
jak by sobie bez nich radził. 
 Wiedzą lepiej niż my                                       O 

 
Krzysztof: Młodzi to dyskutanci. Moje pokolenie takie nie było, 

może dlatego, że nie wolno nam było. Za to teraz moje dzieci mają 
własne zdanie nie tylko na temat muzyki, mody, ale i polityki. Nawet 
przekonania polityczne mamy inne. Syn jest za SLD a ja za PO. Obaj 
jesteśmy nerwusami. Można już sobie wyobrazić co się w domu 
dzieje, gdy zaczynamy ze sobą dyskutować. Ten jego optymizm 
przeraża mnie. Wie lepiej niż ja, chociaż nie przeżył tyle. Młodzi nie 
pamiętają kolejek w sklepach, strajków. ‘Solidarność’ to dla nich 
odległa historia. Szkoda, że czasami nie obejrzą się wstecz. Może by 
się czegoś nauczyli. 

 

 O       Grzegorz:  Zauważyłem, że kiedy w 
trakcie rozmowy ze znajomymi wchodzimy na temat 
naszych dzieci -  zaraz pada sakramentalne: ,,my 
by1iśmy inni”, co oznacza, że grzeczniejsi, 
mądrzejsi, szanowaliśmy dorosłych. A ja 
odpowiadam: ,,Zapomniał wól jak cie1ęciem był?’. 
Przecież my również chodzi1iśmy na wagary, 
popa1a1iśmy trawkę, było i kiepskie wino, i 
bijatyki... Mając czterdzieści parę lat zapomina się o 
swoich grzeszkach, opowiada się dzieciom, jakim to 
się było zdolnym, mądrym młodzieńcem. A młodzi i 
tak w to nie wierzą i mają rację. My naprawdę nie 
byliśmy inni. 
 
 


