
Konflikt część I- Co to jest konflikt? 

W obecnej sytuacji coraz częściej można zauważyć pojawianie się konfliktów pomiędzy 

rodzeństwem, dziećmi a rodzicami, dziećmi a kolegami/ koleżankami itp. O konfliktach często 

mówi się w radiu, TV, Internecie. Warto zadbać o to aby dziecko wiedziało czym jest konflikt, jak 

go rozpoznawać i jak radzić sobie w takich sytuacjach. 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, w wygodnym miejscu.  Dorosły 

rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich : Co dobrego, miłego, przyjemnego dziś się wydarzyło? 

Na koniec odpowiada dorosły. 

Dorosły informuje dziecko/ dzieci, że dzisiejsze zajęcia będą dotyczyć różnych konfliktów. 

Zadanie: Polecenie narysuj konflikt. Każdy rysuje na kartce papieru cokolwiek, co przychodzi mu 

do głowy gdy myśli o konflikcie. Następnie uczestnicy pokazują sobie swoje prace. Dorosły 

wspólnie z dzieckiem/ dziećmi definiuje pojęcie konfliktu, sprawdza rozumienie dziecka. Po tym 

dorosły przedstawia dziecku możliwe kategorie podziału konfliktów z ich wytłumaczeniem: 

- konflikt wewnętrzny ( konflikt wewnątrz osoby np. chce to… ale nie jest to dla mnie dobre), 

- konflikt międzyludzki (konflikt między dwoma lub wieloma osobami), 

- konflikt między grupowy (konflikt pomiędzy różnymi grupami ludzi), 

- konflikt międzynarodowy (konflikt między narodami lub państwami). 

Zadanie: Korzystając z wcześniej przygotowanych prac dorosły określa z dzieckiem jakie rodzaje 

konfliktów się pojawiły. Wspólnie wymyślają przykład jeżeli jakiś rodzaj nie pojawił się. 

Zadanie: Określcie jaki rodzaj konfliktu zachodzi: 

- kiedy nie możesz zdecydować się którą rzecz kupić, a chciałbyś/ chciałabyś obie? 

- kiedy jedno z państw wysyła oddziały aby zaatakować inne państwo, 

- kiedy kłócisz się z siostrą/ bratem o dostęp do komputera/ ulubionej gry, 

- kiedy jedna z klas z Twojej szkoły, kłóci się z inną klasą, 

- kiedy kłócisz się z mamą/ tatą o wynoszenie świeci, 

(warto wymyślić również swoje przykłady z życia codziennego). W tym zadaniu ważne jest aby 

zwrócić uwagę dziecka na różnorodność konfliktów, w tym różne ich przyczyny. 



Zadanie: Wspólnie z dzieckiem dorosły wybiera jedno zdjęcie przedstawiające konflikt (może 

pochodzić z książki, gazety, gogle itp.). Na podstawie zdjęcia dziecko odpowiada na poniższe 

pytania. 

1. Jak myślisz czego dotyczy konflikt? 

2. Jaki jest to rodzaj konfliktu? 

3. Kto jest zaangażowany w ten konflikt? 

4. Czego chce każda z tych osób? 

5. Jak myślisz co się wydarzy? 

Podczas tego zadania warto pamiętać, że każda osoba może postrzegać ten konflikt inaczej. 

Każde myślenie jest dobre jeżeli tworzy spójną całość. Dorosły z dzieckiem może porównać 

swoje pomysły. 

Podsumowanie: W czasie tych zajęć dziecko powinno zrozumieć czym jest konflikt, jakie są 

rodzaje konfliktów, jak je rozróżniać. Dorosły wspólnie z dzieckiem tworzy podsumowanie. Na 

koniec zajęć zalecana jest luźna rozmowa, co było ciekawe,  interesujące dla każdego? 

 

 

 

 

 


