
Gry i zabawy przeciwko agresji

W trakcie  zabawy dzieci  mogą  wyrazić  swoje  potrzeby  i  uczucia,
działać według własnego wyboru ,  nie obawiając się konsekwencji  swojego
postępowania , ale również pokonać zakorzenione wzorce złych zachowań i
posiąść umiejętności niezbędne do prospołecznego współżycia. Do tego celu
najbardziej nadają się zabawy społeczne , w których nie ma zwycięstwa 
i przegranej , więc nie ma w nich miejsca na rywalizację , wywołującą silne
psychiczne napięcie 
R. Portman przypisuje im szczególne cele nauczania:
1) dostrzeganie i wyrażanie agresywnych uczuć, 
2) rozpoznawanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję, 
3) lepsze zrozumienie siebie samego i innych ludzi,
4) opanowanie agresji i wściekłości, a także ich przezwyciężanie,
5) budowanie poczucia wartości samego siebie i silnej tożsamości, 
6) nawiązywanie nieagresywnych kontaktów, 
7) pokojowe rozwiązywanie konfliktów. 

                                      Przykładowe zabawy :

1.Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych uczuć. 

-  PODRÓŻ  DO KRAINY  WŚCIEKŁOŚCI. Prowadzący  opowiada  historyjkę  ,  w
trakcie której wykonywane są określone ruchy wszystkie dzieci je powtarzają ,
a być może wymyślą jeszcze jakieś dodatkowe. "Udajemy się dzisiaj w daleką
podróż  do  tajemniczego  kraju.  Jedziemy  długo  ,bardzo  długo  pociągiem"-
dzieci ustawiają się  w szeregu, chwytają się nawzajem za biodra 
i  biegają  po  pomieszczeniu  ,  wydając  przy  tym odgłosy  pociągu  ."  Pociąg
zatrzymuje się. Dotarliśmy do krainy radości. Ludzi , którzy tutaj mieszkają ,
są zawsze radośni i uśmiechnięci. Cieszą się od samego rana , od momentu
wstania z łóżka. Przeciągają się zadowoleniem , witają się z nami z uśmiechem
na ustach ,  podskakują  do góry  z  radości  ,  obejmują  nas i  tańczą z  nami
dwójkami , trójkami , w wiele osób , w dużym kole , żadne z dzieci nie jest
samo.  Niestety musimy jechać dalej.  Lokomotywa już  sapie.  Wsiadamy do
pociągu i jedziemy. Nagle robi się ciemno. Pociąg zatrzymuje się. Dotarliśmy
do  krainy  wściekłości.  Tutaj  mieszkają  ludzie  ,  którzy  czują  się  obrażeni  i
niesprawiedliwie potraktowani. Są źli i zdenerwowani , tupią nogami , rzucają
się  na  ziemię  ,  potrząsają  głowami  ,  ściskają  dłonie  w  pięści  ,  krzyczą:
Nienawidzę cię....Wreszcie nasza lokomotywa sapie i wzywa nas do pociągu.
Zatrzymujemy się , nabierany głęboko powietrza do płuc i  uspokajamy się.
Wsiadamy  do  naszego  pociągu  i  jedziemy  dalej.  Pociąg  zatrzymuje  się:
dotarliśmy do końcowej stacji.  Jesteśmy w krainie spokoju ,  wszyscy ludzie
uśmiechają  się  łagodnie  ,  poruszają  się  spokojnie  i  ostrożnie  ,  delikatnie
głaszczą  się  nawzajem,  prowadzą  się  za  ręce  albo  siedzą  spokojnie  obok



siebie. Fantazjom w czasie podróżowania nie ma granic. Jak czują się dzieci w
trakcie podróży? Jak czują się po jej zakończeniu-rozmowa.
- KIEDY JESTEM WŚCIEKŁY. Grupa siedzi w kole. Dzieci wypowiadają po kolei
swoje imię i
pokazują  ,  co  robią,  kiedy  są  wściekłe,  np.:  „Jestem  Maja.  Kiedy  jestem
wściekła, robię tak…”-
 pokazuje…  Ćwiczenie  to  można  przeprowadzić  na  sposób  „pakowania
walizki”,  tzn.  każde dziecko  powtarza  wszystkie  imiona  i  wyrażanie  złości
swoich poprzedników,  zanim powie,  jak samo ma na imię i  doda, jak ono
reaguje, kiedy jest złe.

2. Rozpoznawanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję. 

-  ZRÓBCIE MIEJSCE NADCHODZĘ. Zabawa z podkładem muzycznym. Dzieci
chodzą  po  sali,  łokciami  torując  sobie  drogę,  nie  dotykając  nikogo  w
rzeczywistości  i  krzyczą  jednocześnie:  „Zróbcie  miejsce,  nadchodzę!”  Na
sygnał nauczycielki  dzieci  stopniowo zwiększają tempo swojej  wędrówki,  a
ich krzyki są coraz głośniejsze. W pewnym momencie nauczyciel przerywa tę
wędrówkę, dzieci zastygają bez ruchu w takiej pozycji, w jakiej zaskoczyła ich
komenda do zatrzymania  się.  Na nowy znak nauczyciela  wszyscy  szukają
sobie takiego miejsca lub pozycji, w której będą się czuli dobrze i nie będą
nikomu przeszkadzali. Stąd rozpoczynają dalszą wędrówkę po sali, na sygnał
nauczyciela uśmiechają się do każdego kogo napotkają na swojej drodze. Po
zakończeniu zabawy nawiązanie rozmowy. Jak czułem się w poszczególnych
fazach zabawy?
- WŚCIEKŁY JAK DZIKIE ZWIERZĘ.  Dzieci otrzymują zadanie: „Wyobraź sobie,
że jesteś zwierzęciem. Jakie zwierzę wybrałbyś? Przeobraź się w nie. Jesteś
spokojny, łagodny i nie myślisz o niczym złym. Aż nagle pojawia się jakieś inne
zwierzę,  z którym kiedyś bardzo się kłóciłeś i na które jeszcze jesteś wściekły.
Co się teraz stanie? Co zrobisz? Co zrobi to drugie zwierzę?" Każde dziecko
maluje  lub  opisuje  dalszy  przebieg  tej  opowieści.  Następnie  wszystkie
historyjki  i  obrazki  zostają wywieszone na gazetce ściennej  i  omówione na
forum  grupy.  Można  również  odegrać  krótkie  scenki.  Jak  szybko  z
przypadkowego  spotkania  wywiązuje  się  nowa  kłótnia,  jeżeli  w  starej  nie
doszło do pogodzenia i porozumienia się?

3. Lepsze zrozumienie siebie samego i innych ludzi. 

-  PARADA  ZWIERZĄT.  Każde  dziecko  przeobraża  się  w  myślach  w  jakieś
zwierzę i rysuje zwierzę na kartce ,następnie na końcu zabawy wyjaśnienia,
dlaczego właśnie ono pasuje do jego charakteru. Zagina kartkę i wkłada do
kieszeni, ponieważ musi ją zachować „na potem". Kiedy wszyscy już to zrobią,
grupa wybiera wspólnie dla każdego dziecka jakieś zwierzę. Porównywane są
one później z tymi zwierzakami, w które dzieci same siebie przeobraziły. Czy
grupa zdecydowała się na to samo zwierzę ? A może podała jakieś podobne do
niego?  U których  dzieci  te  dwa zwierzaki  różniły  się  od siebie  i  dlaczego?



Dziecko  wyjaśnienia  ,  dlaczego  właśnie  to  zwierzę  narysował  i  dlaczego
pasuje do jego charakteru. Zamiast w zwierzęta dzieci mogą „przeobrażać" się
również  w  rośliny,  pojazdy,  meble,  instrumenty  muzyczne  itp.  Poznawanie
siebie samego i innych ludzi poprzez metafory jest z reguły mniej obciążające
niż  bezpośrednie  informacje  zwrotne.  Do tego dochodzi  jeszcze  fakt,  że w
przenośniach zawsze zawarte są zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
- ZABAWA W CZTERECH KĄTACH. Kąty sali zostają oznaczone 
(ponumerowane lub oznaczone w inny sposób). N. podaje pytania i cztery 
możliwe odpowiedzi, które przyporządkowane są poszczególnym kątom w 
sali. Dzieci decydują się na jedną możliwość, która najbardziej do nich 
pasuje, idą do kąta oznaczonego numerem odpowiedzi i rozmawiają tam w 
„narożnych grupach” na temat swojego wyboru. Następnie podawane jest 
drugie pytanie i grupy tworzą się na nowo. Liczba pytań, po których tworzą 
się „narożne grupy”, jest dowolna i ich tematyka również. W zależności od 
charakteru pytań dzieci w krótkim czasie mogą się dowiedzieć wiele nowych 
rzeczy nt. swoich kolegów i koleżanek. Przykładowe pytanie nt. 
zainteresowań:
Wszyscy, którzy w wolnym czasie najchętniej:
- uprawiają sport , idą do rogu nr 1 ,
- grają na instrumentach , idą do rogu nr 2 ,
- oglądają telewizję , idą do rogu nr 3 ,
-grają w gry komputerowe , idą do rogu nr 4 .

 4. Opanowanie agresji i wściekłości , a także ich przezwyciężanie. 

- START RAKIETY. W przezwyciężaniu napięć może nam pomóc "Start rakiety".
Zaczyna się on od tego, że dzieci: - bębnią palcami po blacie stołu, najpierw
cicho i powoli, a potem coraz szybciej 
i głośniej; - uderzają płaskimi dłońmi o stół z narastającą siłą i głośnością; -
tupią nogami, także tutaj zaczynając cicho i powoli, a potem coraz głośniej i
szybciej;  -  cicho naśladują brzęczenie owadów, przechodzące aż do bardzo
głośnego  wrzasku;  -  hałas  i  szybkość  wykonywanych  ruchów  stopniowo
wzrastają, dzieci wstają gwałtownie ze swoich miejsc, wyrzucają z głośnym
wrzaskiem  ramiona  do  góry  -  rakieta  wystartowała.  Powoli  dzieci  znowu
siadają na swoich miejscach. Ich ruchy uspakajają się. Hałas przebrzmiewa,
słychać już  tylko  cichutkie  brzęczenie  owadów,  które  stopniowo zanika,  aż
wszystko ucichnie - rakieta znika za chmurami.
-  BEZ  ZŁOŚCI  MAMY WIĘCEJ  RADOŚCI. Przy  pomocy  poniższej,  fantazyjnej
opowieści  dzieci  mogą  nauczyć  się  przejmować  pożyteczne,  samodzielne
instrukcje  w przypadku  narastających agresji,  a  ponadto wymyślać nowe ,
pasujące do własnej sytuacji. Prowadzący stwarza rozluźnioną atmosferę , a
potem podaje następujące polecenia: 
„Dzisiaj  polecisz  w  podróż  samolotem  marzeń  i  odwiedzisz  nieznaną  ci
planetę.  Teraz  wtulasz  się  w  miękkie  obicie  fotela,  koncentrując  się  na
odgłosach  startującej  maszyny...  Warczenie  silników  staje  się  coraz
głośniejsze...  Samolot  odrywa  się  od  podłoża...  Opuszczasz  ziemię...  I  już



dostrzegasz w oddali nowe planety... błyszczą się one i migoczą na czarnym
niebie Ziemia pozostaje daleko w tyle coraz mniejsza i mniejsza. Czujesz się
lekki, gdzieś znikła siła ciężkości, przyciągająca cię do podłoża. Przekraczasz
bez  problemów  granicę  kosmosu.  Postanawiasz  wylądować  na  następnej
planecie, jesteś ciekawy, co się tam znajduje, co tam przeżyjesz, czy są tam
takie  dzieci,  jak  ty.  Im  bardziej  zbliżasz  się  do  tej  planety,  tym  jest  ona
piękniejsza,  przyciąga  oczy  jasnymi,  przyjaznymi  kolorami.  Są  tam  domy,
okrągłe i ciepłe, pomiędzy nimi kolorowe kwiaty i zielone krzewy. Wszystko
jest  takie  spokojne  i  przyjazne.  Twój  samolot  ląduje  łagodnie...  wysiadasz,
biegniesz po miękkim, ciepłym podłożu. Ostrożnie podchodzisz do jednego z
domów zaglądasz przez okno nikt cię nie zauważa. W domu tym jest jakaś
klasa.....  Słyszysz właśnie, jak jedno dziecko mówi coś do drugiego, ale nie
rozumiesz wypowiadanych przez nie słów. Musiało to być coś nieprzyjemnego
a  może  dziecko,  do  którego  skierowane  były  te  słowa  ,po  prostu  ich  nie
zrozumiało?.W  każdym  bądź  razie  widzisz,  jak  jest  ono  coraz  bardziej
rozwścieczone oddycha gwałtownie...  ściska dłonie w pięści... Ale spójrz, co
się  teraz  dzieje?...  Dziecko  to  nagle  zatrzymuje  się,  zastyga  w  bezruchu.
Zaczyna  spokojnie  oddychać,  głęboko  nabiera  powietrza  do  płuc  i
wydmuchuje je stopniowo, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech...
I zaczyna mówić, najpierw bardzo cicho, potem coraz głośniej i pewniej: Bez
złości mamy więcej radości, bez złości mamy więcej radości, bez złości mamy
więcej  radości  a  za  każdym razem staje  się  coraz  spokojniejsze  i  bardziej
przyjaźnie nastawione do innych, a i to drugie dziecko uspokaja się... Widzisz,
jak oboje się odprężają...  zaczynają się uśmiechać, rozmawiają ze sobą, są
spokojni i uprzejmi dla siebie wszystko jest w porządku. Nikt nie widział cię
zaglądającego przez okno. Pochylasz się i skradasz się z powrotem w stronę
samolotu.  Mówisz  do  siebie:  to  był  naprawdę  świetny  pomysł:  bez  złości
mamy  więcej  radości.  Zapamiętam  to  sobie.  Powtarzasz  sobie  to  zdanie
wielokrotnie  po  cichu...  i  jeszcze  kilka  razy...  Wsiadasz  w  myślach  do
samolotu...  lecisz  z  powrotem  na  ziemię...  staje  się  ona  coraz  większa  i
piękniejsza... Jesteś znowu tutaj... Po cichu wypowiadasz zapamiętane słowa:
bez złości mamy więcej radości, bez złości mamy więcej radości, bez złości
mamy więcej  radości,  bez  złości..."  Po  zakończeniu  tej  niezwykłej  podróży
trzeba  dać  uczestnikom  możliwość  zastanowienia  się  i  porozmawiania  o
uczuciach, które przeżywali w jej trakcie.
 
5. Budowanie poczucia wartości samego siebie i silnej tożsamości. 

- ULICZKA PRZYJAŹNI. Zabawę , można wykorzystać np. jako swoisty prezent
dla  dzieci,  które  w danym dniu  obchodzą  urodziny  albo np.  na powitanie
uczestników po dłuższej nieobecności, na pożegnanie. Dzieci stoją w dwóch
rzędach  naprzeciw  siebie.  Od  jednego  końca  tak  powstałej  uliczki  biegną
przez nią po kolei wszystkie dzieci i ustawiają się ponownie na początku. Do
osoby przechodzącej pomiędzy rzędami wszyscy się przyjaźnie uśmiechają i
przyjaźnie dotykają. Kiedy ktoś zatrzyma się przed jakimś dzieckiem, patrzy
mu  ono  prosto  w  oczy  i  mówi  coś  przyjemnego.  Jeżeli  komuś  brakuje



odpowiednich  słów,  może  po  prostu  wziąć  stojącego  przed  nim kolegę  w
ramiona.
- DZIECKO W STUDNI. Dzieci siedzą w kole. Jedna osoba stoi pośrodku. Nagle
upada na ziemię
 i skarży się: „Wpadłam do studni!" Pozostali uczestnicy pytają chórem: „Kto
ma cię uratować?" Osoba w studni odpowiada na przykład: „Ten, kto potrafi
najgłośniej krzyczeć"; albo „Ten, kto potrafi najlepiej pocieszać innych"; albo
„Ten, kto najszybciej biega"; albo „Ten, kto ma najbardziej niebieskie oczy";
itd. Kiedy podawane są określone sposoby zachowania, dzieci siedzące w kole
próbują zademonstrować je możliwie jak najbardziej przekonywująco. Osoba w
studni  decyduje  —  sama  lub  przy  pomocy  grupy—  kto  najlepiej  spełnia
wymienione  kryterium.  Wybrany  uczestnik  wyciąga  dziecko  ze  studni,  tj.
podaje mu rękę i pomaga wstać. Potem zostaje pośrodku koła i sam „wpada"
do studni. Prowadzący powinien zwracać baczną uwagę na to, by zawsze ktoś
inny mógł  ratować dziecko,  znajdujące się  w studni.  Zabawa ta  może być
jednocześnie wykorzystana do pokazywania uczuć. Dziecko w studni podaje
wówczas jako kryteria dla osoby, która maje uratować, dane uczucia, które
przedstawiane są przez pozostałych w formie pantomimy, na przykład: „Ten,
kto  jest  najweselszy";  albo  „Ten,  kto  jest  najbardziej  rozzłoszczony";  albo
„Ten, kto jest najbardziej ciekawski"; albo „Ten, kto jest najsmutniejszy"; itp.
W trakcie tej zabawy dzieci mogą doświadczyć tego, że każde z nich potrafi
robić coś szczególnie dobrze i może pomóc drugiej osobie.

6. Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów. 

-  CHRONIĄCY  NAS  SZAŁAS. Dzieci  tworzą  podgrupy,  liczące  po  troje  do
pięcioro  uczestników.  Jedno  z  nich  mianowane  zostaje  mistrzem  budowy,
który z pozostałych osób tworzy „szałas". Następnie sam wchodzi do niego —
powinien czuć się tam naprawdę dobrze. Potem następuje zamiana ról, tak
aby każde dziecko miało możliwość zbudowania chroniącego je szałasu. Jaki
musi być „szałas", byśmy czuli się w nim bezpieczni? Jak czują się dzieci, które
nas chronią? Jak czują się te, które są chronione?
-  PAPIEROWE  SAMOLOTY  WALCZĄ  ZE  ZŁOŚCIĄ  .  Przeproszenie  kogoś  po
wybuchu złości, ponownie przyłączenie się do wspólnej pracy i zabawy, jest
bardzo trudne. Wiele dzieci szybko uspokaja się po takich wybuchach, ale nie
potrafi  tego  wyrazić  werbalnie.  W takich  przypadkach pomocne  mogą być
„papierowe samoloty", które powinny być stale na podorędziu. Wykonujemy je
wspólnie z całą grupą w trakcie spokojnych zajęć, a następnie wypisujemy na
nich najczęściej używane „hasła pokojowe",  na przykład: —Przepraszam! —
Chciałbym przyłączyć się do wspólnej zabawy!



7. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. 

-  WYSIADYWANIE  ZŁOŚCI.  W jednym kącie  sali  ustawione  są  dwa  krzesła
stojących  na  przeciwko  siebie  zarezerwowane  jedynie  do  „wysiadywania”
konfliktowych  sytuacji.  Zaleca  się,  szczególnie  w  przypadku  młodszych
dzieci, szczególne oznaczenie „krzeseł złości”, np. poprzez namalowanie na
nich wykrzywionych ze złości twarzy albo ozdobienie „ognistymi” kolorami.
Dwie skłócone ze sobą osoby obrzucają się zarzutami, od których chciałyby
się wreszcie uwolnić – zabronione są jedynie rękoczyny. Dopiero wtedy, gdy
konflikt zostanie rozwiązany, mogą ponownie włączyć się do działań grupy.
Na  „krzesło  złości”  może  też  pójść  ktoś,  kto  jest  zły  na  samego  siebie,
wycofać się do „kącika skłóconych” na tak długo,  aż będzie gotowy znów
przyłączyć się do reszty.
- ROZBITKOWIE. Po katastrofie statku grupa ma szansę dopłynąć do pobliskiej
wyspy  na  szalupie  ratunkowej,  o  ile  łódź  nie  będzie  przeciążona.  Poza
ubraniem, które każde dziecko ma na sobie, można zabrać w sumie jedynie
dziesięć przedmiotów, w przeciwnym razie łódka również zatonie. Przedmioty
te muszą zostać dobrane w zależności od tego, jak ważne są do przeżycia
grupy  na  bezludnej  wyspie.  Najpierw  każdy  „rozbitek"  robi  swoje
zestawienie(rysuje przedmioty na małych karteczkach ). Potem grupa dzieli
się  na  małe  zespoły,  liczące  po  trzy  do  pięciu  osób,  które  muszą  ułożyć
wspólną  listę  dziesięciu  przedmiotów,  wybranych  z  list  poszczególnych
członków. Kiedy jest ona już gotowa, podgrupa wysyła jedną osobę do rady
rozbitków,  aby  przedstawić  swoją  propozycję  i  podjąć  ostateczną  decyzję.
Rada  zebrała  się  w  tym celu  „publicznie":  należące  do  niej  dzieci  siadają
pośrodku  pomieszczenia  i  naradzają  się  na głos.  Wszyscy pozostali  tworzą
otaczające  ich  koło  i  obserwują  przebieg  obrad.  Jak  doszło  do  ułożenia
ostatecznej listy? Czy wybranie tych dziesięciu przedmiotów było łatwe, czy
też doszło  do jakichś  konfliktów,  a jeśli  tak,  to,  do jakich?  Jak  przebiegały
narady w podgrupach,  a  jak  na forum rady rozbitków?  Czy każde dziecko
czuło się dobrze reprezentowane? Czy każdy uczestnik może zaakceptować
podjętą decyzję, nawet, jeśli na początku chciał zabrać ze sobą coś zupełnie
innego?

Bibliografia: Rosemarie Portman „Gry i zabawy przeciwko agresji”.
                               Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2003r.


