KARTY DO SESJI II – ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
SESJA II

1
OBWINIANIE I OSKARŻANIE
„Znowu ślady twoich brudnych palców na drzwiach!... Dlaczego wiecznie
to robisz?... Co się z tobą dzieje?... Czy nic nie potrafisz zrobić, jak należy?...
Ile razy mam ci powtarzać, żebyś używał klamki?... Kłopot w tym, że nigdy
nie słuchasz”.

SESJA II

PRZEZYWANIE

2

„Mróz na dworze, a ty masz tylko lekką kurtkę! Nie masz rozumu? Co za
głupota!”
* * *
„Naprawię ci ten rower. Sam wiesz, że z ciebie mechanik od siedmiu
boleści”.
* * *
„Ale z ciebie flejtuch! Taki bałagan w pokoju. Żyjesz jak zwierzę!”

SESJA II

3
GROŹBY
„Jeśli jeszcze raz dotkniesz tej lampy, dostaniesz klapsa!”
* * *
„Jeśli zaraz nie wyplujesz gumy, sam ci ją wyjmę!”
* * *
„Jeśli nie ubierzesz się, zanim policzę do trzech, idę bez ciebie!”
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4
ROZKAZY
„Natychmiast masz posprzątać w swoim pokoju!”
* * *
„Pomóż mi wnieść te paczki! Pośpiesz się!”
* * *
„Jeszcze nie wyniosłeś śmieci?! Zrób to natychmiast!... Na co czekasz?
Rusz się!”

SESJA II

WYKŁADY I MORALIZOWANIE
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„Czy sądzisz, że to ładnie wyrywać mi książkę? Widzę, że nie zdajesz sobie
sprawy, jak ważne są dobre maniery. Pozwól, że ci coś wytłumaczę. Musisz
zrozumieć, że jeżeli oczekujemy od ludzi uprzejmości, musimy być także
uprzejmi dla nich. Nie chciałbyś, żeby ktoś ci coś zabrał, prawda? Nie
powinieneś więc wyrywać komuś innemu. Musimy tak postępować w stosunku do innych, jak chcielibyśmy, aby inni postępowali z nami”.

SESJA II

OSTRZEŻENIA
„Uważaj! Zapalisz się!”
* * *
„Bądź ostrożny! Samochód cię potrąci!”
* * *
„Nie wspinaj się tam! Chcesz spaść?!”
* * *
„Włóż sweter, bo się przeziębisz”.
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POSTAWA MĘCZENNIKA
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„Czy wy dwaj przestaniecie wreszcie wrzeszczeć? Chcecie mnie
zamęczyć? Chcecie, żebym się rozchorowała? Żebym dostała przez was
zawału?”
* * *
„Zaczekaj, aż sama będziesz miała dzieci! Zobaczysz, jak to działa na
nerwy!”
* * *
„Widzisz te siwe włosy? To przez ciebie! Wpędzisz mnie do grobu!”

SESJA II

PORÓWNANIA
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„Dlaczego nie możesz być bardziej podobny do brata? On zawsze wykona
swoją pracę przed czasem”.
* * *
„Lisa ma takie wspaniałe maniery. Nigdy nie widziałam, żeby jadła
palcami”.
* * *
„Dlaczego nie ubierasz się tak jak Gary? On zawsze wygląda tak schludnie.
Krótkie włosy, koszula wpuszczona w spodnie. Miło na niego popatrzeć”.

SESJA II

SARKAZM
„Wiedziałeś, że jutro masz test i zostawiłeś swoją książkę w szkole? Och,
pięknie! Genialny pomysł!”
* * *
„Co ty na siebie wkładasz: kropki i kratkę? Świetnie, zbierzesz dzisiaj
mnóstwo komplementów!”
* * *
„Nie mów mi, że znowu zgubiłeś pieniądze na obiady! Można na tobie
polegać, prawda? Jesteś taki odpowiedzialny!”

9

KARTY DO SESJI II
SESJA II

PROROCTWA
„Okłamałeś mnie w sprawie twojej karty ocen, prawda? Wiesz, co z ciebie
wyrośnie? Ktoś, komu nikt nigdy nie zaufa”.
* * *
„Bądź nadal takim egoistą! Zobaczysz, że nikt nie będzie chciał się z tobą
bawić. Nie będziesz miał przyjaciół”.
* * *
„Nic, tylko narzekasz. Nigdy nie spróbowałeś sam sobie poradzić. Za dziesięć lat będziesz się borykał z tymi samymi problemami i tak samo narzekał!”
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KARTY DO SESJI IV – ZACHĘCANIE DO SAMODZIELNOŚCI
SESJA IV

KARTA 1
„Jesteś zmęczona. Połóż się i odpocznij”.
* * *
„Zjedz fasolkę szparagową. Warzywa są zdrowe”.
* * *
„Chodź, zapnę ci zamek”.
* * *
„Nie chcę, żebyś się bawiła z tym chłopcem. On się brzydko wyraża”.
* * *
„Czy jesteś pewien, że nie musisz iść do łazienki?”

SESJA IV

KARTA 2
„Nie wkładaj tej kurtki. Niedobrze ci w zielonym”.
* * *
„Daj mi ten słoik. Otworzę ci go”.
* * *
„Poukładam twoją bieliznę”.
* * *
„Czy mam ci pomóc w lekcjach?”

SESJA IV

KARTA 3
„Wiem, że możesz już zrobić prawo jazdy, ale nie jest ci to potrzebne. Tak
bardzo boję się wypadków. Chętnie cię zawiozę, gdzie tylko zechcesz. Tylko
mi powiedz”.
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KARTA 4
„Jako twój szef chcę ci coś poradzić dla twego dobra. Przestań ciągle
mówić, jak ulepszyć tu różne rzeczy. Po prostu wykonuj swoją pracę. Nie płacę ci za pomysły. Płacę ci za pracę”.

SESJA IV

KARTA 5
„Ponieważ wasz kraj jest w początkowym stadium rozwoju i należy do
państw słabo rozwiniętych, nie będziemy obojętni na jego potrzeby. Planujemy wysłać do was ekspertów, by pokazać wam, jak prowadzić gospodarstwa
rolnicze, szkoły, firmy i jak rządzić. Wyślemy również specjalistów do spraw
planowania rodziny, którzy pomogą wam zmniejszyć przyrost naturalny”.

KARTY DO SESJI VI – UWALNIANIE DZIECI OD GRANIA RÓL
SESJA VI

KARTA DZIECKA
1. Kiedy przewodnik cię zawoła, wejdziesz do pokoju i zobaczysz, że rodzice
układają puzzle. Zapytaj: „O, mogę układać z wami?”
(Postaraj się na podstawie odpowiedzi rodziców wywnioskować, co o tobie
myślą).
2. Kiedy zakończycie scenkę, wręcz tę kartę następnej osobie, która zagra
dziecko. (Jeśli jesteś trzecim dzieckiem, oddaj ją przewodnikowi).

SESJA VI

MATKA – KARTA 1
Propozycje odpowiedzi dla „powolnego” dziecka.
„Czy odrobiłeś już lekcje? Na pewno...? Wszystkie...?”
* * *
„To skomplikowane puzzle. Może lepiej poukładasz swoje. Są łatwiejsze”.

SESJA VI

OJCIEC – KARTA 1
Propozycje odpowiedzi dla „powolnego” dziecka.
„Czy rozumiesz zadanie domowe? Później powtórzę z tobą matematykę”.
* * *
„Patrz uważnie, jak mama i ja układamy puzzle, może nadążysz”.
* * *
„Chcesz teraz spróbować?” (Poprawiaj go, kiedy zacznie układać).
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MATKA – KARTA 2
Propozycje odpowiedzi dla „uprzykrzonego” dziecka.
„Czy nie możesz nas ani na chwilę zostawić samych?”
* * *
„Czy możesz tak nie krzyczeć?”
* * *
„Uważaj! Rujnujesz to, co zrobiliśmy!”

SESJA VI

OJCIEC – KARTA 2
Propozycje odpowiedzi dla „uprzykrzonego” dziecka.
„Nie masz nic innego do roboty? Może pooglądasz telewizję?!”
* * *
„Czy nie możemy mieć ani chwili spokoju?!”
* * *
„Zawsze musi być tak, jak ty chcesz, prawda? No dobrze, ułóż jedną
część... Ale to wszystko!”

SESJA VI

MATKA – KARTA 3
Cieszysz się, widząc swoje kochane, zdolne dziecko.
Improwizuj.
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OJCIEC – KARTA 3
Cieszysz się, widząc swoje kochane, zdolne dziecko.
Improwizuj.

PUZZLE DO SESJI VI
Wytnij wzdłuż ciągłych linii

