
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ KLASA VII     11.05.2021 

Temat: Rozwiązujemy konflikty. 

Cel ogólny:  

Dostarczenie informacji i etapach rozwiązywania konfliktów.  

 

1. Etapy rozwiązywania konfliktów. 

Konflikty to niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów.  

Są cztery etapy rozwiązywanie konfliktów: 

Etap I – Dostrzegamy konflikt i nazywamy go. 

Etap II – Zastanawiamy się nad różnymi sposobami rozwiązania problemu. 

Etap III – Wybieramy optymalne rozwiązanie konfliktu. 

Etap IV – Stosujemy wybrany sposób w praktyce. 

 

2. Przykład:  

Karolina i Ewelina postanowiły razem wybrać się do kina. Ponieważ nie mogą się 

porozumieć w kwestii wyboru filmu (Epoka lodowcowa czy Shrek), doszło między nimi do 

konfliktu.  

Etap I 

 Trzeba powiedzieć, że przyczyną konfliktu jest to, że dziewczyny chcą obejrzeć inne 

filmy. W kwestii wyboru filmu są nieustępliwe. 

Etap II 

Sposoby rozwiązania konfliktu: 

 Jedna dziewczyna ustępuje koleżance w kwestii wyboru fimu. 

 Dziewczyny ustalają, że losowo, np. rzucając monetę, wybiorą film.  

 Dziewczyny zdecydują się razem obejrzeć obydwa filmy.  

 



Etap III 

 Koleżanki stwierdzają, że wspólne wyjście do kina jest przyjemniejsze, niż samotne. 

Warto więc obejrzeć obydwa filmy mimo kosztów pieniężnych.  

Etap IV 

 Karolina i Ewelina udają się do kina. 

 

3. Przy rozwiązywaniu konfliktów należy pamiętać o kilku zasadach: 

 nie krytykuj, 

 nie ośmieszaj,  

 nie wyzywaj,  

 nie oceniaj,  

 zwracaj uwagę na język ciała, 

 zadawaj pytania otwarte, 

 używaj języka JA,  

 spróbuj puścić w niepamięć pewne rzeczy, które zostały zrobione lub powiedziane.  

 

4. Spróbujcie rozwiązać przykładowe sytuacje konfliktowe: 

 Mateusz chce obejrzeć transmisję z meczu w II programie TVP. Tymczasem jego 

młodszy brat Szymon ogląda dobranockę w I programie TVP. Między braćmi 

dochodzi do kłótni. 

 Patrycja i Dominika wybierają w sklepie prezent dla kuzynki. Jedna z dziewcząt chcę 

kupić figurkę z porcelany, a druga ramkę do zdjęć. Między siostrami dochodzi do 

sprzeczki. 

 Sandra i Zuzanna są przyjaciółkami. Sandra pochodzi z niezbyt zamożnej rodziny, 

dlatego Zuzia bardzo często pożycza jej rzeczy. Do tej pory rzeczy wracały do 

właścicielki w nienaruszonym stanie. Jednak ostatnio Sandra oddała bluzkę z wielką 

plamą. Między przyjaciółkami doszło do kłótni. 

 Trwa dyskoteka szkolna. Uczniowie ze starszych klas puszczają nagrania, które im sie 



podobają. Uczniowie z klas młodszych mają swoje nagrania i chcę się bawić również 

przy swojej ulubionej muzyce. Między chłopcami dochodzi do sprzeczki. 

 Aleksander został zaproszony na ognisko do kolegi z klasy. Rodzice chcą, aby wrócił 

o 20.00 do domu. Chłopak tłumaczy rodzicom, że ognisko rozpoczyna się dopiero o 

18.00. Rodzice reagują krzykiem.  

 Mirka informuje rodziców, że ma zamiar zostać wegetarianką. Rodzice reaguja 

krzykiem. Mówią dziewczynie, że nie jest to zdrowe i może doprowadzić do choroby.  

 


