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 Ćwiczenie ukazujące bariery komunikacyjne -„Płatki 

śniegu”.

 Skutki barier komunikacyjnych w procesie 

wychowania.

 Podstawowe źródła błędu wychowawczego.

 Klasyfikacja błędów wychowawczych.

 Skutki i czynniki warunkujące szkodliwość błędów 

wychowawczych.

 Ćwiczenie ukazujące skutki sprzecznych 

komunikatów – „Ciuciubabka slalomem”.
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 Bariery komunikacyjne to wszystko to, 

co zakłóca efektywne porozumienie 

pomiędzy nadawcą a odbiorcą 

komunikatu. Mianem barier 

komunikacyjnych określa się wszystkie 

czynniki, które utrudniają zrozumienie 

przekazu zawartego w wypowiedzi. 



Możemy wyróżnić dwie grupy barier 

komunikacyjnych:



O charakterze fizycznym i 

psychologicznym.

 Bariery wewnętrzne ( są wynikiem 

naszych emocji, problemów z 

zaufaniem, czy też zakłóceń w 

rozszyfrowaniu komunikatów 

werbalnych i niewerbalnych).



Ad.1. Bariery komunikacyjne o charakterze fizycznym i psychologicznym:

*Różnice kulturowe- nieznajomość kultury, obyczajów, tradycji czy nawet języka 

naszego partnera w komunikacji

*Brak umiejętności decentracji- większość osób nie potrafi wczuć się w sytuację 

mówiącego. Aby komunikacja była skuteczna konieczne jest przyjęcie perspektywy 

mówiącego.

*Utrudnienia percepcyjne- efektywna komunikacja jest również zagrożona w 

przypadku, gdy coś zakłóca naszą percepcję, czyli postrzeganie innych ludzi (np. zbyt 

szybka i niewyraźna artykulacja, głośna muzyka, zła pogoda).

*Stereotypy- bariera ta powstaje w skutek tego, iż wartościujemy naszych partnerów w 

komunikacji ze względu na ich status..

*Wybiórczość uwagi - to zakłócenie jest skutkiem nie skupiania się na całości 

wypowiedzi naszego współrozmówcy tylko na jakimś pojedynczym fakcie. Przez co 

słuchacz nie dostrzega innych tematów poruszanych przez nadawcę.

*Samopoczucie- duże znaczenie odgrywają tutaj uwarunkowania psychologiczne ludzi 

komunikujących się. Poglądy są zazwyczaj stałe i ogólne, ale nasz stan psychofizyczny 

w bardzo dużym stopniu zmienia naszą ocenę zdarzeń.



Ad.2. Bariery wewnętrzne ( są wynikiem naszych emocji, problemów z 

zaufaniem, czy też zakłóceń w rozszyfrowaniem komunikatów werbalnych i 

niewerbalnych):

*Osądzanie- jest wynikiem narzucania własnych opinii innym, a także proponowania im 

rozwiązań skutecznych u innych osób, nie uwzględniając problemów samego 

zainteresowanego. 

 *Decydowanie za innych- bariera ta jest wynikiem próby decydowania w danych 

sytuacjach za innych. Powoduje to w naszym współrozmówcy powstanie uległości. 

Wynikiem takich działań jest ograniczona, przez naszego rozmówcę otwartość i 

szczerość wypowiedzi. 

 *Uciekanie od cudzych problemów- występuje wtedy, gdy nie poświęcamy dostatecznie 

dużo uwagi osobie, która na nas polega. Nie uwzględniamy jej problemów czy emocji. 

 *Blokady językowe- mają charakter nieświadomy i świadomy, który może doprowadzić 

do obniżenia wartości naszego współrozmówcy. W tym typie zakłóceń, w działaniu 

rozmówcy przejawia się: wtrącanie do wypowiedzi zwrotów w językach obcych, 

stosowanie kodów lub szyfrów, umówionych i znanych tylko wybranym osobom w 

grupie, używanie wulgaryzmów, nie akceptowanych przez nas, stosowanie tzw. 

zabójczych frazesów.



Wszystkie bariery, które wymieniłam powyżej 

mogą spowodować różne stany emocjonalne u 

naszego rozmówcy. 

Należą do nich: opór lub bunt, złość, agresja, 

bezsilność, frustracja, poczucie niskiej wartości, 

spadek motywacji, poczucie braku 

zainteresowania.

Żeby komunikacja interpersonalna była poprawna 

należy zdawać sobie sprawę z istnienia owych 

barier. Można wówczas panować nad naszymi 

wypowiedziami i dzięki temu nie wpływać 

negatywnie na naszego rozmówcę.



Komunikacja interpersonalna 

to psychologiczny proces, 

dzięki któremu jednostka przekazuje 

i otrzymuje informacje 

w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.



 Komunikacja interpersonalna charakteryzuje się określonym 

procesem i dynamiką. 

 Proces nadawania komunikatów można ująć następująco: 

określony bodziec, a więc słowo, treść, mimika gest-

powodują pojawienie się u człowieka pewnych myśli 

i stanów uczuciowych- nazywanych intencjami, które 

pragnie on następnie wyrazić na zewnątrz. Intencje te 

bywają przez podmiot uświadamiane lub nie. Bywa i tak, że 

trudno dowiedzieć się co inny człowiek naprawdę czuje. 

 Uczucia bywają źle zrozumiane głównie z trzech powodów:

1. niejasność niewerbalnego komunikatu

2. jego sprzeczność z komunikatem werbalnym

3. własna interpretacja odbiorcy



Aby porozumiewać się efektywnie trzeba:

CZUĆ, SŁUCHAĆ  I  MÓWIĆ.

Beverly Cole powiedział kiedyś: 

„Prawdopodobnie najsilniejszym 

narzędziem jakim dysponujemy w 

sytuacjach trudnych jest 

DOBRE SŁUCHANIE”.



Słyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna 

dokonująca się za sprawą receptorów w obrębie narządu 

słuchu.

Słuchanie natomiast jest czynnością selektywną, która obejmuje 

zarówno czynność receptorów słuchowych jak również 

proces interpretacji odbieranych bodźców słuchowych.

Aktywne słuchanie angażuje umysł słuchacza w znacznym 

stopniu. Jest to proces kierunkowy- służy uzyskaniu 

określonych informacji, poznaniu poglądów rozmówcy, jego 

postaw, uczuć, emocji, etc. Wymaga podążania za tokiem 

myślenia rozmówcy, przyjmowania jego punktu widzenia, 

etc. Aktywne słuchanie przejawia się zarówno w formie 

werbalnej jak również niewerbalnej (potakiwanie, uśmiech, 

grymas na twarzy, aprobata, zdziwienie okazywane za 

pomocą wzroku).

Umiejętność aktywnego słuchania ma wpływ na proces 

wychowawczy.



WYCHOWANIE:

 Wychowanie to oddziaływanie 
organizowane celowo, mające prowadzić 
do pożądanych zmian w funkcjonowaniu 
jednostek i grup. Wychowanie to ciąg 
sytuacji wychowawczych aranżowanych 
przez wychowawcę ze względu na cele 
wychowawcze. Jądrem sytuacji 
wychowawczych są interakcje zachodzące 
między wychowawcą a wychowankiem, 
zaś efektem doświadczenie, które zdobywa 
wychowanek. 



 Każda działalność człowieka obarczona jest ryzykiem 
błędu, zresztą jak mówi przysłowie

„błądzić jest rzeczą ludzką”. 

 Dlatego też podejmując pracę wychowawczą i 
dydaktyczną musimy się liczyć z tym, że możemy 
popełniać błędy. Uświadomienie sobie mechanizmów 
powstawania zakłóceń na linii nauczyciel - uczeń, 
rodzajów błędów komunikacyjnych i wychowawczych 
oraz ich skutków może ułatwić nauczycielom 
eliminację lub korektę niewłaściwych zachowań. Ma 
to ogromne znaczenie zarówno dla uczniów jak i 
wychowawców, gdyż popełniane błędy na dopiero 
kształtujących się strukturach osobowości młodych 
ludzi, mogą przynosić głębokie, a czasami 
nieodwracalne skutki w ich dorosłym życiu. 



Terminologia i definicje:
 Najogólniej rzecz biorąc błąd to „... rozbieżność 

między rzeczywistością a jej odbiciem w 
świadomości ludzkiej”;

 Odnosząc się do rzeczywistości wychowawczej 
Helena Izdebska określa błędy wychowawcze jako 
”niewłaściwości w postępowaniu wychowawców 
(rodziców, nauczycieli, innych osób, instytucji, 
środowisk) z dziećmi i młodzieżą w procesie ich 
rozwoju i wychowania”;

 Antonina Gurycka: ”Błąd wychowawczy to takie 
zachowanie wychowawcy, które stanowi realną 
przyczynę (lub ryzyko) powstania szkodliwych dla 
rozwoju wychowanka skutków (...) wszędzie tam, 
gdzie obserwujemy zaburzenia interakcji między 
wychowawcą a wychowankiem, a szczególnie jej 
zerwanie, możemy z ogromnym 
prawdopodobieństwem mówić o błędzie 
wychowawczym”;



Antonina Gurycka wyróżnia dwa 

rodzaje błędów:

 błędy dydaktyczne 
(rzeczowe) - powstają 
wtedy, gdy do 
przekazywanej wiedzy 
przez nauczyciela, 
wkrada się nieprawda, 
brak precyzji, 
nadmierne 
uproszczenia, 
pomijanie istotnych 
faktów czy błędne 
myślenie; 

 błędy wychowawcze -
dotyczą nauczycieli 
dostarczających 
doświadczeń 
wadliwego 
funkcjonowania 
społecznego, co może 
skutkować w stosunku 
do uczniów 
odbieraniem wiary w 
siebie lub biernością 
oraz innymi krótko i 
długotrwałymi 
skutkami;



W literaturze istnieją dwie główne 

koncepcje dotyczące charakteru i 

umiejscowienia błędów wychowawczych:

 utożsamia się błędy 

wychowawcze z 

postawami 

wychowawców, czyli 

względnie trwałymi 

nastawieniami 

nauczycieli do 

uczniów;

 umiejscawia się 

błędy w 

zaburzeniach 

rozwoju i 

funkcjonowania 

człowieka, 

będącego efektem 

błędnego i złego 

wychowania;



 O błędzie wychowawczym możemy mówić 

tylko wtedy, jeżeli towarzyszy temu 

nieświadomość nauczyciela w chwili lub 

trakcie jego zaistnienia. W przypadku, gdy 

nauczyciel z całą świadomością działa na 

szkodę ucznia np.: katowanie, zastraszanie, 

ubliżanie, odgrywanie się na uczniach, to 

mamy do czynienia z wykroczeniem i 

przestępstwem. 



Przyczyny i źródła błędów popełnianych 

przez rodziców i nauczycieli:
Wg H. Izdebskiej:

 osobisty stosunek do pełnionej profesjonalnie roli wychowawcy: może 
on mieć charakter zarówno pozytywny, jak i nacechowany 
dezaprobatą i niechęcią. Konsekwencją tego w drugim przypadku, jest 
słaba motywacja do własnego rozwoju zawodowego i osobistego, 
słabe zainteresowanie codzienną działalnością pedagogiczną, 
ograniczanie się w pracy tylko do wykonywania niezbędnych 
czynności. Taka postawa sprawia, że występowanie błędów 
wychowawczych jest niemal nieuniknione. Wiąże się z tym również 
postawa wobec uczniów: osoby które nie lubią dzieci i młodzieży, źle 
znoszą kontakt z nimi przejawiają większe tendencje do 
sformalizowanych kontaktów i surowego karania i rygoryzmu;

 niedostateczne merytoryczne przygotowanie do funkcjonowania w 
zawodzie, które przejawia się w nieuświadamianiu sobie wielu spraw o 
zasadniczym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania w roli 
nauczyciela oraz szkoły. Nie zawsze jest to wina nauczyciela, ale 
struktury i formy kształcenia nauczycieli na wyższych uczelniach; 

 brak doświadczenia pedagogicznego, które zdobywa się poprzez 
konfrontację wiedzy zdobytej w trakcie studiów z własną praktyką 
zawodową.



Do podstawowych przyczyn błędów popełnianych 

przez rodziców zaliczyć możemy:

 przenoszenie doświadczeń wyniesionych z domu 
rodzicielskiego do własnej praktyki wychowawczej, bez 
liczenia się z faktem, że zasadniczym zmianom uległy 
otaczające nas warunki; 

 nie uwzględnianie indywidualnych właściwości dziecka;

 bezrefleksyjne naśladowanie wzorów postępowania 
innych osób;

 tworzenie własnej koncepcji wychowania dziecka w 
oparciu o subiektywne wyobrażenia, co dla niego może 
być dobre, często jest to pragnienie stworzenia dziecku 
odmiennej sytuacji, od tej w jakiej się było samemu;

 nadkompensacja w zaspakajaniu potrzeb dziecka;

 nadmierna uczuciowa koncentracja na dziecku;

 wiązanie z dzieckiem zbyt wygórowanych ambicji i 
aspiracji;

 żywiołowe, nieprzemyślane i niekonsekwentne 
postępowanie z dzieckiem, w którym emocje stanowią 
czynnik dominujący;



Rodzaje błędów wychowawczych 

popełnianych przez nauczycieli i rodziców:

Analizując zachowania wychowawców 
zawierających ryzyko błędu wg trzech 
kryteriów: 
 emocjonalnego stosunku do dziecka,

 poziomu koncentracji na sobie i dziecku

 oraz stosunku do jego zadań, 

możemy wyróżnić  9  typowych  błędów  
nauczycieli  i wychowawców.



I. RYGORYZM:

Rygoryzm to bezwzględne 

egzekwowanie wykonywania poleceń, 

pedanteria, sztywność ocen; stawianie 

wymagań bardzo dokładnie 

określonych, nie pozostawiających 

swobody. Występuje tu ścisła kontrola 

postępowania dziecka, egzekwowanie 

posłuszeństwa, brak równowagi kar i 

nagród, formułowanie ocen 

negatywnych. 



II. AGRESJA:

Atak słowny, fizyczny lub symboliczny 
zagrażający lub poniżający w stosunku 
do dziecka to cechy agresji. Agresja 
może być okazywana poprzez atak 
fizyczny, bicie, szturchanie, 
obezwładnianie, przymuszanie do 
określonej pozycji, np. klęczenie. Może 
występować atak symboliczny poprzez 
stosowanie obraźliwych gestów, ironii 
oraz ostrych kar. 



III. HAMOWANIE AKTYWNOŚCI:

Hamowanie aktywności to przerywanie, 
zakazywanie aktywności dziecka poprzez 
fizyczne lub symboliczne zachowanie własne 
dziecka, tj. innymi poleceniami, zadaniami, 
inicjatywami. Wychowawca włącza się w 
aktywność dziecka, przeszkadza, odbiera 
odwagę, krytykuje, wprowadza modyfikacje 
nie licząc się ze zdaniem dziecka, przejmuje 
jego czynności bez uzasadnień. Hamowanie 
aktywności dziecka może wystąpić poprzez 
zakazanie aktywności uprawianej przez 
dziecko bez uzasadnień lub z uzasadnieniami 
ograniczającymi prawa dziecka do własnej 
aktywności. 



IV. OBOJĘTNOŚĆ:

Wychowawca popełniający błąd obojętności nie nawiązuje 
kontaktu z dzieckiem z własnej woli, "jest obok dziecka", 
okazuje werbalnie i mimicznie brak zainteresowania dzieckiem. 
Nie reaguje na próby nawiązania kontaktu przez dziecko, np. 
nie odpowiada na pytania, nie słucha, zajmuje się czymś innym 
w czasie przeznaczonym na kontakt z dzieckiem. Rozmawia z 
wychowankiem tylko wtedy, gdy musi i na temat, na jaki musi 
rozmawiać Pozostaje bierny wobec próśb i potrzeb dziecka. 
Nauczyciel izoluje się od uczniów. Stawia wymagania, a 
zaniedbuje kontrolę. Głównie koncentruje się na rutynowych 
zadaniach. Wychowawca eksponujący siebie koncentruje 
uwagę wychowanka na swoich walorach i potrzebach. 
Absorbuje dziecko swoimi sprawami i problemami, demonstruje 
swoje urazy, humory, obraża się. Przedstawia siebie i swoje 
walory dziecku, chwali się swoimi sukcesami, wywyższa się, 
chce mu imponować, wyróżniać się. Domaga się dla siebie 
względów oraz egzekwuje bezwzględnie swoje prawa. 



V. ULEGŁOŚĆ:

Wychowawca popełniający błąd uległości 
spełnia zachcianki dziecka, rezygnuje i obniża 
wymagania stawiane dziecku wobec jego 
nalegań lub napotkanych czy przewidywanych 
trudności. Zdarza się, że zamiast pomagać 
dziecku, współdziałać z zachowaniem jego 
aktywności rodzic zastępuje, wyręcza je. 
Wykonuje zadania, które powinno wykonać 
dziecko. Pozbawia możliwości podjęcia 
własnych działań, znajdując wytłumaczenie w 
trudności zadań, zmęczeniu, słabości dziecka 
lub w szczególnym znaczeniu, jakie przypisuje 
wykonaniu zadań za dziecko dla jego dobra. 



VI. IDEALIZACJA:

Idealizacja dziecka jest przeciwstawieniem dla 
zachowania właściwego polegającego na 
pozytywnym i adekwatnym wzmacnianiu 
zachowań dziecka, krytycyzmu połączonego z 
akceptacją. Wychowawca podkreśla w 
słowach i zachowaniu przekonanie o 
szczególnych walorach i możliwościach 
dziecka. Przejawia afektację w kontakcie z 
dzieckiem: wnika w sposób narzucający się w 
szczegóły różnych poczynań dziecka, jego 
sytuacji. Występuje brak krytycyzmu, co 
rzutuje na maksymalizację ocen pozytywnych. 



VII. NIEKONSEKWENCJA:
Niekonsekwencja charakteryzuje się występowaniem własności różnych 

błędów nie pokrewnych wobec siebie w czasie trwania jednej sytuacji. 
Występuje zmienność wymagań jakie stawia się dziecku, oraz zmienność 
zachowań wychowawcy wobec dziecka, nieadekwatna do jego 
postępowania. Te same zachowania dziecka są różnie traktowane przez 
wychowawcę i w podobnych sytuacjach są dziecku stawiane różne 
wymagania i różnie jest oceniane jego postępowanie. Zaburzona i 
zerwana interakcja stanowi realną przyczynę lub ryzyko wystąpienia 
niekorzystnych skutków dla rozwoju dziecka. Bezpośrednim skutkiem 
błędu wychowawczego jest niekorzystny obraz wychowawcy powstający 
w umyśle dziecka. Błąd niekonsekwencji utrudnia i opóźnia przebieg 
uczenia się, obniża nastrój uczniów, wytwarza poczucie winy i zagrożenia 
spowodowane brakiem orientacji i niemożnością ukształtowania się 
właściwych oczekiwań. Niekorzystnie wpływa na stopień i przebieg 
przyswajania norm społecznych i moralnych. Wywołuje niepewność 
wobec trudności, lęki, zaburzenie własnej perspektywy, zniekształcony 
obraz świata. U wychowanków o słabym typie nerwowym i niższej 
inteligencji powoduje obniżenie poziomu ich wykonania. Może również 
spowodować wzrost kontroli osobistej ucznia nad sytuacją, w której się 
znajduje. Uczniowie mają poczucie, że lepiej panują nad sytuacją niż 
nauczyciel. 



VIII. EKSPONOWANIE SIEBIE:

Koncentrowanie uwagi dziecka na 

walorach wychowawcy, potrzebach, 

odczuciach wtórnych do aktualnych 

potrzeb i odczuć dziecka; 

chęć imponowania, wyróżniania się, 

częste obrażanie się.



IX. ZASTĘPOWANIE:

Wyręczanie: bez oczekiwania na wyniki 

pracy dziecka zastępowanie go w 

działaniu, przejmowanie jego zadań, 

aktywności;



 UMIAR pozwala unikać błędów 

wychowawczych. Nie powoduje ryzyka, 

niekorzystnych skutków i doświadczeń.

 POZBAWIONE BŁĘDÓW zachowanie 

WYCHOWAWCY to takie, przez które w 

sposób zrównoważony traktuje on siebie 

i partnera.



Skutki i konsekwencje popełnianych 

błędów wychowawczych:

 Konsekwencje błędów wychowawczych mają 
zróżnicowany charakter. Mogą być one doraźne, 
natychmiastowe i odległe w czasie, ujawniające 
się w późniejszym okresie, mogą być słabe lub 
głębokie. Warunkiem wystąpienia skutków 
doraźnych jest pejoratywna ocena sytuacji przez 
wychowanka. Skutki odległe w czasie powstają 
w wyniku zapisu zdarzenia w pamięci trwałej, tj. 
doświadczenia o mocy regulacyjnej, czyli 
takiego, które sprawia, że doraźne skutki błędów 
wychowawczych wytwarzają nowe, niekorzystne 
lub zaburzają dotychczasowe prawidłowe 
sposoby funkcjonowania. 



Biorąc pod uwagę rzeczywiste skutki 

konkretnych błędów, ustalono, że:

 agresja nauczyciela wywołuje u dziecka 
zagrożenie, lęk, spadek nastroju, poczucie winy, 
ucieczkę, izolację, agresję wobec wychowawcy;

 hamowanie aktywności może prowadzić do 
podporządkowania z lęku przed wychowawcą, 
zaniżenia samooceny, spadku nastroju, buntu, 
łamania zakazów, agresji, obrażania się, izolacji 
od wychowawcy;

 obojętność powoduje zaniżenie samooceny, 
utratę wiary w siebie, „żebranie” o uczucie, 
izolację od wychowawcy;

 bezradność sprzyja rozwojowi poczucia winy u 
wychowanka lub własnej przewagi i skłonności do 
krytyki wychowawcy;



Skutki błędów wychowawczych 

popełnianych przez rodziców:
 nadmierna koncentracja uczuciowa może doprowadzić do opóźnienia 

rozwijania samodzielności i dojrzałości społecznej, może wykształcić u 
dziecka postawę konsumpcyjną, dziecko nie widzi potrzeby działania 
na rzecz innych, takie zachowanie może zahamować rozwój dziecka 
w wielu dziedzinach takich jak: kontakty z rówieśnikami, obniżone 
poczucie własnej wartości, trudności w komunikowaniu się z innymi;

 wyolbrzymione, błędnie interpretowanie poczucia odpowiedzialności 
za dziecko może powodować wczesne wykształcanie się 
mechanizmów obronnych w postaci kłamstwa i coraz staranniejszego 
ukrywania przed rodzicami swoich problemów, ponadto nadmierna 
kuratela i drobiazgowo rozbudowany system zakazów może rodzić 
sprzeciw lub w drastycznych przypadkach bunt dziecka, młodzież 
poddana takim oddziaływaniom rodzicielskim może zatracać poczucie 
własnej wartości, przejmować od rodziców wypaczone cechy natury 
charakterologicznej jak np.: wścibstwo, podejrzliwość, nieufność, 
złośliwość;

 nieuwzględnienie zachodzącego procesu wzrostu dziecka może 
prowadzić do tego, że młody człowiek nie potrafi wyzwolić się 
psychicznie z ciążącej na nim atmosfery „dziecięcości” i musi pokonać 
wiele trudności na początku swojej samodzielnej drogi życiowej; 



Aktywne słuchanie, to konkretne 

zachowania, które pomogą nam w:

* kontakcie i porozumiewaniu się z drugą 

osobą;

* zredukowaniu napięcia w trudnych 

momentach;

* zachęcaniu naszego partnera-

wychowanka do współpracy.



Zasady dobrego i skutecznego słuchania to:

 odzwierciedlanie uczuć- werbalne i niewerbalne;

 parafraza treści;

 podsumowanie;

 dowartościowanie;

 wyjaśnienie.



Przedstawiona powyżej analiza zmusza do 
pewnych refleksji i wniosków. Nie ma chyba 
wychowawcy, który w swojej działalności, 
kontaktach z innymi nie popełniłby żadnego 
błędu. Ważne jest to, aby nauczyciel stale 
analizował tworzone sytuacje wychowawcze, 
własne zachowania i reakcje uczniów, by starał 
się eliminować bariery komunikacyjne. 

Eliminacja barier komunikacyjnych i błędów 
wymaga od wychowawcy pełnej świadomości 
osobistych właściwości i cech oraz możliwości 
samoregulacji w kierunku postaw sprzyjających 
ludziom, traktowania uczniów jako 
pełnoprawnych partnerów wzajemnych 
interakcji, stałej diagnozy zachowań oraz 
wzajemnych interakcji tak, aby można było to 
skutecznie korygować i naprawiać.
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 Ćwiczenie ukazujące skutki 

sprzecznych komunikatów –

„Ciuciubabka slalomem”

 dyskusja


