
Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej 

 

Temat zajęć: Pokojowe rozwiązywanie konfliktów 

Data:  

Czas zajęć: 60 min 

Prowadzący:  

Cele ogólne: 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywana konfliktów, 

 kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami, 

 kształtowanie umiejętności przedstawiania swojego punktu widzenia bez użycia 

agresji (zarówno słownej jaki i fizycznej). 

Metody: 

 podająca, 

 zabawa sytuacyjna,  

 drama, 

 zabawa prowadzona metodą „giełda pomysłów”. 

Formy: 

 grupowa i indywidualna. 

Pomoce: 

 kartki z bloku rysunkowego formatu A-4, pisaki. 

Przebieg zajęć:  

I Część wstępna 

1. Powitanie uczniów. Zapoznanie z tematem zajęć. 

II. Część główna 

1. Nauczyciel zaczyna opowiadać bajkę o „dziecku, które pokonało złość”. Po kilku 

pierwszych zdaniach dzieci po kolei kontynuują opowiadanie. Ich zadanie polega na tym, aby 

wspólnie dojść do takiego zakończenia, w którym złość zostanie pokonana. 

W trakcie końcowej rozmowy należy wyjaśnić, czy to się rzeczywiście udało bądź w których 

miejscach wątek się urwał. 

2. Zabawa sytuacyjna „Pobawmy się w złość”. Dzieci dobierają się parami i odgrywają 

następujące sytuacje konfliktowe: 

 jedno z dzieci ma ładne kredki, a drugie korzysta z nich cały czas, nie pytając o zgodę, 

a na dodatek psuje niektóre z nich, 



 dziecko stoi w kolejce w stołówce szkolnej, a drugie przepycha się bez kolejki do 

przodu. 

Obaj uczestnicy omawiają dany problem z punktu widzenia atakującego i pokrzywdzonego 

dziecka. Po pewnym czasie następuje zamiana ról. Propozycje każdej pary są sprawdzane pod 

kątem przydatności w rzeczywistych problematycznych sytuacjach. 

3. Sporne kwestie – przykład rozwiązania konfliktu metodą „giełda pomysłów”. Na dużym 

arkuszu papieru, który rozkładamy na podłodze dzieci zapisują przyczyny konfliktów (np. 

KWESTIE SPORNE – moja przyjaciółka bawi się z kimś innym, podczas gry w piłkę nożną 

ciągle muszę stać w bramce itp.). Następnie grupa dyskutuje na temat tego, jakie konflikty 

pojawiają się najczęściej, a także – w jaki sposób były one dotychczas rozwiązywane. Czy 

wszyscy uważają, że dotychczasowe metody były skuteczne, czy też mogłyby zostać 

opracowane jakieś lepsze rozwiązania? Czy możliwe było zapobiegnięcie konfliktom lub ich 

załagodzenie już w zarodku?  

Kartki z najczęściej występującymi i najważniejszymi kwestiami spornymi są rozdawane w 

zespołach, które pracują na propozycjami ich rozwiązania. Następnie zespoły przedstawiają je 

na forum całej grupy, np. w formie krótkich scenek. Ostatecznie wszyscy zastanawiają się, 

czy propozycje są realistyczne? Czy istnieją jeszcze inne możliwości? Które z nich 

moglibyśmy wykorzystać w razie następnej kłótni? 

III. Część końcowa 

Wszystkie dzieci siadają w „kręgu uczuć”. Każde z nich opowiada, czego nowego nauczyło 

się na zajęciach/co najbardziej spodobało się w poszczególnych ćwiczeniach. Na zakończenie 

nauczyciel dziękuje wszystkim za udział w zajęciach i żegna się z nimi. 

 

 

 


