
GRA RODZINNA – WZMACNIANIE KOMUNIKACJI  

I   WIĘZI W RODZINACH 

 

Opracowanie gry i artykułu: psycholog, terapeuta – Dorota Bielas, psycholog – Marta Matuszewska  

 

link go gry:                                         https://wordwall.net/pl/resource/1588335 

 

❖ Jak budować zaufanie i miłość w rodzinie?  

❖ Czy jest możliwe twórcze życie w małżeństwie, mimo upływających lat i 

doświadczeń? 

❖ Jak wspomagać rozwój dzieci i ich poczucie wartości w rodzinie?  

❖ Jak wspólnie spędzać czas, aby służył on integracji rodziny, był ciekawy, 

wartościowy? 

Odpowiedzi na wyżej postawione pytania są bardzo indywidualne i złożone, ale mamy dla 

Państwa do zaoferowania prostą grę rodzinną łączącą zabawę z dialogiem i komunikacją w 

rodzinie, która oczywiście może być twórcza Poruszymy również kilka kwestii dotyczących 

funkcjonowania i komunikacji w rodzinie. 

Jak mawiała „pierwsza dama terapii rodzin” Virginia Satir „komunikacja jest 

najpotężniejszym czynnikiem determinującym rodzaj relacji z innymi i własny rozwój”. 

Podkreślała wpływ komunikacji i wymiany uczuciowej oraz stylów komunikacji na 

funkcjonowanie ludzi. Zadawała członkom rodziny pytania m.in. „Czy jesteś szczęśliwy w 

rodzinie?”, co zwykle wywoływało zaskoczenie u pytanych. 

Nasza gra będzie mogła służyć spotkaniu rodzinnemu, wymianie myśli i emocji przy okazji 

zabawy. Być może w codziennym życiu nie zawsze poruszamy wprost tematy relacyjne czy 

przeżyć wewnętrznych, albo też, być może, nie znajdujemy na nie czasu zajmując się 

codziennością. Gra może być okazją do spotkania i zabawy.  

Zaproście do niej wszystkich 
członków rodziny! 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1588335


 

 

Aby jednak gra pełniła  swoją funkcję należy zwrócić uwagę na kilka  aspektów komunikacji w 

rodzinie.  

Virginia Satir - znana terapeutka rodzin - wskazywała, że funkcjonowanie w rodzinie wpływa 

w dużym stopniu na rozwój indywidualny i interpersonalny poszczególnych osób, ich 

poczucie wartości, jak również ma doniosłe znaczenie rodziny dla rozwoju człowieka. Nie na 

darmo jedna z jej znanych książek nosiła tytuł „Rodzina. Tu powstaje człowiek”. 

 Autorka uważała , że „ludzie dorośli odpowiedzialni za życie rodziny są twórcami ludzi”. 

Twierdziła, że są rodziny, które sprzyjają rozwojowi dzieci i dorosłych oraz takie, które 

blokują, są źródłem bólu i cierpienia. Oczywiście jest to pewna kategoryzacja i uproszczenie, 

bo życie rodzinne dostarcza różnego rodzaju doświadczeń, co zresztą sama autorka 

przyznawała, ale na potrzeby książki użyła pewnych podziałów. Istnieją różne aspekty i formy  

doświadczeń w życiu rodzinnym – czasami są piękne, a czasami bolesne.  

W  każdej rodzinie istnieją zasady funkcjonowania, mogą być jawne i ukryte, „ludzkie i 

nieludzkie”, konstruktywne i destruktywne. Do nieludzkich zasad funkcjonowania Satir 

zaliczała chociażby te, które bardzo trudno przestrzegać np. „Bez względu na okoliczności 

trzeba sprawiać wrażenie osoby szczęśliwej”. Gdy członkowie rodziny nie mają prawa 

przyznawania się do różnorodnych odczuć, myśli, mówienia  o tym co się działo i dzieje w 

rodzinie, z pewnością doprowadzi to do wielu sytuacji problemowych oraz ograniczenia 

rozwoju i zaangażowania. W niektórych rodzinach nie można mówić o swoich odczuciach w 

związku z innymi, bo z pewnością doprowadzi to do zerwania komunikacji, obrażenia, ataku, 

zawstydzenia, skrępowania, nawet, jeśli byłyby to pozytywne informacje.  

 

Virginia Satir w pracy terapeutycznej zwracała uwagę na 4 aspekty 
życia rodzinnego: 

❖ uczucia i przekonania jednostki dotyczące jej samej, które nazwała poczuciem 

własnej wartości, 

❖ sposoby, których ludzie używają, aby uzgodnić znaczenia pojęć, co nazwała 

komunikacją, 

❖ zasady, które stosują, aby ustalić, co powinni czuć i jak działać, a które z czasem 

rozwijają się w system rodziny, 

❖ sposób, w jaki odnoszą się do ludzi i instytucji poza rodziną, który nazywa relacją 

społeczną. 



 

Zadamy teraz kilka pytań „satirowskich”: 

Co się dzieje, gdy spotyka się Twoja rodzina? Jak upływa wtedy czas? Czy jest cisza, 

rozmowa, wytykanie, zabawa, wiercenie na krześle? Kto z kim ma najwięcej interakcji? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jak wiele wolno Ci powiedzieć na temat tego, co widzisz i słyszysz w rodzinie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Do kogo wolno Ci kierować swoją wypowiedź? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Do jakich komentarzy masz prawo, gdy nie zgadzasz się z kimś lub czymś, lub gdy czegoś 

nie aprobujesz? Czy istnieją w Twojej rodzinie tematy tabu?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W jaki sposób zadajesz pytania, jeżeli czegoś nie rozumiesz (i czy w ogóle to robisz)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A teraz kwestie dotyczące sposobu komunikacji podczas gry. 

 

Przeznaczcie na nią Państwo około 45 minut czasu. Wybierzcie moment, gdy wszyscy w 

rodzinie zorganizują sobie czas wolny. Posłuchajcie siebie nawzajem i komunikujcie swoje 

spostrzeżenia. To nie jest czas na dyskutowanie z odczuciami i spostrzeżeniami innych. 

Starajcie się słuchać i wspólnie bawić. Opisując swoje przeżycia i myśli starajcie się używać 

komunikatów typu „Ja” czyli takich , gdy mówimy o sobie i swoich odczuciach, w związku z  

zachowaniami innych np. „złoszczę się , gdy …”, a nie „jesteś denerwujący”. Doceniajcie 

słuchając to, co mówią inni członkowie rodziny. Podejdźcie do tej gry twórczo i z szacunkiem.  

Jak mawiał Donald W. Winnicott znany psychoanalityk „twórczość polega na zachowaniu 

przez całe życie czegoś, co należy do doświadczenia niemowlęcia: zdolności do tworzenia 

świata”. Oczywiście nie zapominajcie o realności 

 

 

  Link go gry:                                         https://wordwall.net/pl/resource/1588335 
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Karty odkrywamy sami wskazując ich numer lub też można wykorzystać losową wirówkę. 

 

Grę polecamy dla rodzin z dziećmi od 10 roku życia, ale można 
również dokonywać modyfikacji dla młodszych dzieci. 

 
 

 

 

 

         

 

 

Artykuł opracowano na podstawie: 



V.Satir „Tu powstaje człowiek” i  D.W. Winnicott „Dom jest punktem wyjścia” oraz wiedzy własnej 


