
Scenariusz zajęć dla przedszkola, szkoły, domu 

 

Temat zajęć : Uczymy się rozwiązywania  konfliktów 

 

Cele zajęć : 

- rozwijamy umiejętność rozpoznawania, nazywania i rozwiązywania sytuacji,w  której dochodzi 

do konfilktu 

-rozwijamy umiejętność współpracy w grupie 

-rozwijanie percpecji słuchowej 

-uczymy się zachowań, dzięki którym będziemy mogli prawidłowo porozumiewać się z innymi 

-rozwijamy umiejętność samokontroli, odpowiedniej reakcji na zaczepki, asertywności 

-integrujemy grupę 

 

Metody pracy: 

 - słowna – opowiadanie, rozmowa, zagadki 

 -czynna –  zabawy, zadania, drama, burza mózgów 

 

 Formy pracy: grupowa i  indywidualna 

 

Środki dydaktyczne: żelki ( jeśli zajęcia przeprowadzamy w domu to mogą być jakieś inne ulubione 

słodycze agentów)  płyta CD, zabawki (misie, klocki, lalki, samochody 

 

Przebieg zajęć: 

 

Część wprowadzająca 

 

1. Przedstawienie tematu zajęć. 

 

2. Szybka rudnka nastrojowa- jaki dziś mam humor ? 

 

 

Część właściwa zajęć 

 

Sytuacje problemowe 

 



 3. Zabawa „Podział żelek” . 

 

 Drama- rozgrywanie scenek, w których agenci ( lub w domu agent)  muszą podzielić małą ilość 

słodyczy pomiędzy siebie. 

 

Wspólne omówienie sytuacji: 

 – Czy udało się wam podzielić równo żelki pomiędzy siebie? 

 –Czy jesteście zadowoleni z podziału? – jak  myślicie, jak czuła się osoba, która pozostała bez 

żelki? 

-Jakie uczucia mogą towarzyszyć podczas tej sytuacji ? 

 

4. Prowadzący podejmuje próby  wraz z agentami  określenia czym nazywamy  konflikt w oparciu 

o powyższą zabawę „Podział żelek”. 

 

5. Inscenizacja kilku dowolnych sytuacji konfliktowych, wybranych przez agentów. 

 

6.Przykłady sytuacji konfliktowych. 

-Kasia i Ola są przyjaciółkami. Kasia nie chce pożyczyd Oli swoich najelpszych kredek. Między 

przyjaciółkami doszło do kłótni. 

- Jasiek chce się bawić traktorem, któym teraz bawi się Tomek. Między kolegami dochodzi do 

kłótni. 

-Maja  nie słucha mamy, złości się i nie chce posprzątać swoich  zabawek. Doprowadza to do 

kłótni. 

 

Omawiamy wspólnie powyższe sytuacje i szukamy razem rozwiązań.   

 

Burza mózgów – szukanie  pomysłów na załagodzenie konfliktu. 

 

7. „Spaghetti” – zabawa doskonaląca umiejętność rozładowania napięcia 

Agentów w stanie napięcia związanego z emocjami porównujemy do nitki makaronu i mó-

wimy tak : 

 

„A teraz wyobraźcie  sobie, że jesteście  twardymi  nitkami  makaronu, który ma być podany na 

obiad. Zanurzacie  się w garnku z ciepłą wodą. Po chwili opadacie  na dno garnka, tworząc miękki, 



luźny kłębuszek. Zachowujcie  się jak gotowany makaron do momentu, aż nie zawołam: «sos pomi-

dorowy». Wtedy wolno Wam  wstać i potrząsać rękami i nogami, by poczuć się wspaniale”. 

Podsumowanie zajęć  

Krótka rudnka- „Kciukasy“  

W górę – jeśli mam dobry humor 

W dół- jeśli mam zły humor 

 

Źródełko moje własne i „Zaradny kot“ 

 


