
Konflikt część II- Język konfliktu. 

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 zajęcia będą kontynuacją zajęć poprzednich dotyczących 

różnego rodzaju konfliktów. 

Zadanie 1: Krótkie przypomnienie dotyczące tego czym dla was jest konflikt, jakie są rodzaje 

konfliktów, co zapamiętaliście (można to rozrysować, gestykulować, pomagać sobie wzajemnie). 

Zadanie 2: Dorosły wyszukuje w Internecie artykułu/ opowiadania mówiącego o konflikcie/ 

kłótni np. kłótnia o ulubioną zabawkę, wyrywanie sobie jej wzajemnie, lub związana ze 

sprzątaniem pokoju, wynoszeniem śmieci gdy dziecko ma ochotę robić coś innego w tym czasie 

(ważne aby dostosować je do możliwości dziecka- dla młodszych można wybrać komiks). 

Wspólnie z dzieckiem dorosły wyszukuje sygnałów, słów, które powodują, że ktoś jest coraz 

bardziej zły (np. agresywne wypowiedzi, obrażanie kogoś, podważanie zdania, machanie, kopanie 

itp.). Być może dziecko będzie w stanie określić co najbardziej je same denerwuje podczas 

różnych kłótni, warto zrobić listę takich słów i wypowiedzi, zachowań.  

Zadanie 3: Wspólnie z dzieckiem wybieramy z listy słowo, które jest denerwujące. Wymyślamy 

historię o konflikcie/ lub dziecko opowiada swoją podczas, której było zdenerwowane, pojawiło 

się wybrane słowo/ gest/ zachowanie i odpowiadamy na pytania:  

1. Co się stało, kiedy to słowo zostało użyte? 

2. Jak według Ciebie czuła się osoba, która użyła to słowo? 

3. Jak według Ciebie czuje się osoba, która usłyszała to słowo? 

Zadanie 4: Wspólnie z dzieckiem przekształcamy historię o kłótni, tak aby nie występowały 

denerwujące słowa/ gest/ zachowania a konflikt był rozwiązany.  

W tym czasie zwracamy uwagę dziecka, że podczas konfliktów każdy może zachowywać się i 

mówić różne rzeczy.  

Zadanie 5: Wstęp do zadania: Czasami używamy słów, które powodują, że jesteśmy 

zdecydowanie bardziej źli i niezadowoleni, lub ktoś czuje coraz większą złość. Czasami używamy 

takich słów, które powodują, że wyciszamy się, nie kłócimy, ktoś się wycisza. Słowa takie 



możemy podzielić na podsycające i gaszące ( najlepiej przedstawić to dziecku w postaci rysunku z 

termometrami np. nasza temperatura rośnie gdy słyszymy słowa podsycające, spada gdy gaszące). 

Obok termometrów tworzymy indywidualną listę słów podsycających i gaszących dziecka. Dla 

porównania możemy podać kilka własnych.  

Podsumowanie: Porównujemy przykłady, zwracamy uwagę dziecka, na pojawiające się różne 

przykłady i różnice między ludźmi. Ważne aby dziecko zrozumiało, że należy zwracać uwagę na 

wybór słów podczas kłótni. 


