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Wypowiedzi uprzejme i stanowcze 
jednocześnie 

 

● USZANUJ I NAZWIJ UCZUCIA 

Widzę że trudno jest ci zakończyć zabawę I teraz jest czas na kolację. 

● OKAŻ ZROZUMIENIE  

Rozumiem, że wolisz oglądać telewizję niż robić pracę domową I praca musi 

zostać wykonana najpierw. 

● PRZEKIEROWANIE UWAGI 

Ty nie chcesz myć zębów, A ja nie chcę płacić rachunku za dentystę. To kto 

pierwszy w łazience?! 

● KONSEKWENTNIE TRZYMAJ SIĘ WCZEŚNIEJSZYCH USTALEŃ 

Rozumiem, że nie chce ci się wykonywać twoich obowiązków I jakie były nasze 

ustalenia dotyczące terminu ich wykonania? (Uprzejmie i w ciszy poczekaj na 

odpowiedź) 

● DAJ WYBÓR 

Ty nie chcesz iść do łóżka I już czas się położyć. Kogo kolej na czytanie na 

głos, moja czy twoja? 

● WYBÓR I ZAPOWIEDZENIE TEGO, CO ZROBISZ 

Rozumiem, że chcesz jeszcze chwilę pograć na komputerze I czas na grę się już 

skończył. Możesz wyłączyć komputer teraz sam albo ja go wyłączę, a potem 

schowam go w szafie. 
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Wypowiedzi uprzejme i stanowcze 
jednocześnie - nauczyciele przedszkolni 

 

● UZNAJ UCZUCIA 
 

„Widzę, że podoba ci się zabawa i nie chcesz przestać I widzę też, że czas już na 

sprzątanie". 

 

● OKAŻ ZROZUMIENIE I UŻYJ „KIEDY TYLKO" 
 

„Widzę, że wolałbyś zostać i bawić się na dworze I widzę, że już czas na 

drzemkę. Kiedy tylko skończy się pora drzemki, będziesz mógł wyjść znowu na 

dwór". 

 

● PRZEKIEROWANIE I WYBÓR 
 

„Widzę, nie masz ochoty zbierać zabawek I widzę, że już minął czas na zabawę. 

Czy, chcesz ustawić minutnik, a my zaśpiewamy naszą piosenkę o zbieraniu 

zabawek?" 

 

● W MILCZENIU UPRZEJMIE POCZEKAJ NA ODPOWIEDŹ (JEŚLI 

PODJĘLIŚCIE WCZEŚNIEJ WSPÓLNE UZGODNIENIA) 
 

„Widzę, że nie chcesz. jeździć na rowerze na zmianę I chcę, żebyś mi 

powiedział, jaką zawarliśmy umowę na temat korzystania z roweru". 

 

● DAJ WYBÓR 
 

„Widzę, że nie masz ochoty na drzemkę, I widzę też, że teraz czas na 

odpoczynek w ciszy. Wolisz poczytać po cichu czy posłuchać relaksującej 

muzyki?” 

 

● UZNAJ UCZUCIA I ZADAJ PYTANIE ZACIEKAWIENIA 
„Widzę, że chcesz tę zabawkę I chciałabym, żebyś mi powiedział, ile czasu 

trzeba oszczędzać, żeby odłożyć z twojego kieszonkowego wystarczającą ilość 

pieniędzy na jej zakup" 
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Wypowiedzi uprzejme i stanowcze 
jednocześnie - nauczyciele szkolni 

 

● UZNAJ UCZUCIA 
 

„Widzę, że coś cię złości I wiem też, że teraz jest pora, żebyś pracował nad 

swoim projektem. Jestem dostępna po lekcjach, gdybyś chciał porozmawiać o 

tym, co się wydarzyło.” 

 

● OKAŻ ZROZUMIENIE 
 

„Potrafię zrozumieć, dlaczego wolałbyś robić w tej chwili coś innego 

I Widzę też, że twój projekt jest ważniejszy". 

 

● PRZEKIEROWANIE 
 

„Widzę, że nie masz ochoty na odrabianie lekcji I wiem, że nie chcesz też oblać. 

Ustalmy, kiedy możemy porozmawiać o tym, co musisz zrobić, żeby tego 

uniknąć". 

 

● KONSEKWENTNE DOPROWADZENIE DO KOŃCA 

WCZEŚNIEJSZEJ UMOWY 
 

„Widzę, że nie masz ochoty oddać pracy w terminie I wiem, że pamiętasz, co 

ustaliliśmy na temat tego, kiedy powinna być wykonana, prawda?" (w milczeniu 

i uprzejmie poczekaj na odpowiedź) 

 

● DAJ WYBÓR 
 

„Widzę, że wolałbyś teraz grać I widzę, że mamy teraz porę pracy samodzielnej. 

Wolisz, żebym przechowała twój telefon do końca lekcji, czy możesz go 

schować na ten czas do plecaka?" 

 

● WYBÓR I NASTĘPUJĄCE PO NIM DOPROWADZENIE SPRAWY 

DO KOŃCA POPRZEZ DECYZJĘ, CO TY ZROBISZ 
„Widzę, chcesz gadać z kumplami I widzę jednocześnie, że jest pora na lekcję". 
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