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Analiza psychologiczna dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą porozmawiać z dziećmi o filmach 

 

opracowała: Joanna Giereło 

 

Filmy z tej serii poruszają temat zasad narzucanych dzieciom przez dorosłych, konsekwencjom 

podporządkowania się im. Filmy opowiadają o odkrywaniu siebie samych, swoich dzieciecych 

potrzeb i ich realizacji, co często stoi w sprzecznosci z oczekiwaniami dorosłych. 

  

Grzeczna 

Kreskówka o grzecznej dziewczynce, która spełniała oczekiwania wszystkich osób, żeby nie sprawić 

im przykrości, nie zezłoscić i żeby byli z niej zadowoleni. Lussi nie robiła nic, co byłoby dla niej 

ważne. Aż wszyscy wokół przestali na nia zwracać uwagę. Zniknęła. 

 

- Czego rodzice Lussi oczekiwali od dziewczynki?  

Realizowania obowiązków, podporządkowania się prośbom i zasadom domowym (dotyczącym 

czystosci) i szkolnym, bycia kulturalną (nie dłubania w nosie) i miłą; 

- Czego Lussi mogła się obawiać, jak nie bedzie spełniała oczekiwań rodziców i nauczyciela? 

Że rodzice przestaną ją kochać? Ze dorośli zezłoszczą się na nią. 

- Czy kiedy Lusi zezłosciła się, zaczeła dłubać w nosie i trochę brudzić przy posiłkach, rodzice nadal 

ją kochali? 

Tak. Rodzice kochają Lussi, mimo, że dziewczynka nie zawsze jest taka jak oni by tego oczekiwali – 

czyli idealna. Na tym polega miłość.  

 

Bendik i potwór 

- Czy ocenianie kogoś po wyglądzie jest sprawiedliwe? Jakie przykłady na to można znaleźć w 

filmie? 

Silny Frank – chłopak mamy – który myślał o sobie że jest silny, odważny i dzielny,  wystraszył się 

widokiem chłopca przebranego za kobietę. A potwór nie chciał straszyć, za to kochał śpiewać.  

- A jakie pozory sprawiał Bendik? A co się okazało? 

Mały, niepozorny chłopiec, a jednak nie przestraszył się potwora. 

- Co pomogło potworowi w realizacji jego marzeń? 

Potwór zaryzykował i opowiedział Bendikowi o swoich marzeniach. Uwierzył w słowa Bendika, że 

"da radę". Wsparcie chłopca pomogło potworowi uwierzyć że ma talent. 

 

Pewnego razu w kaloszach 

To historia o dziecięcej miłości romantycznej, pokonywaniu przeciwności losu, byciu dobrym i 

pomocnym (dla staruszki) i otrzymywaniu tej pomocy wzamian. 

 

Baluba Runa 



Dziewczynka marzy o zostaniu premierem Norwegii i że będzie mogła kupić nowy autobus dla 

swojej szkoły. Wiara w to, że fantazja może się ziścić sprawiła, że dziewczynka przestraszyła się tak 

dużego wyzwania.  

Warto dzieciom wyjaśnić, że każde duże wyzwanie budzi niepokój i przerażające wyobrażenia. I 

warto podejmować wyzwania, ale dopiero jak bedziemy czuli się gotowi na to. W przyparku Runy – 

kiedy będzie pełnoletnia, gotowa na rozstanie z mamą i w dalszym ciągu bedzie chciała zrobić coś 

dla innych. 

 

Iver 

- Ratownik strofuje Ivera i zabrania mu robić wielu przyjemnych dla chłopca aktywności. Jakie 

uczucia budzi w chłopcu świat zasad osób dorosłych? 

Złość, przykrość że nie może realizować swoich pomysłów na basenie. Iver kopnął piłką w 

ratownika. 

- Czemu zasady są dobre a czemu nie? 

Zasady porządkują nasz świat, mają zapewnić jakieś bezpieczeństwo, ale jednocześnie często 

ograniczają przyjemność i zabierają zabawę. 

- Chłopiec łamie zasady. Czy to dobrze? 

Czasami warto złamać zasady, żeby zrealizować swoje pomysły, o ile nie dzieje się to kosztem 

bezpieczeństwa naszego i innych osób 

- Czy dorośli nie łamią zasad? Czy ratownik trzymał się zasad które sam wyznaczył?  

  

 


