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Scenariusz lekcji
Konflikty w rodzinie

Treści:
� definicja konfliktu,
� stany emocjonalne towarzyszące konfliktom,
� przyczyny powstawania konfliktów w rodzinie,
� sposoby rozwiązywania konfliktów (poprawna komunikacja, negocjacje,mediacje).

Cele:
� zapoznanie z definicją konfliktu i stanami emocjonalnymi towarzyszącymi temu

zjawisku,
� ukazanie przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
� kształtowanie postawy odpowiedzialności dzieci i rodziców za bezkonfliktową

atmosferę w rodzinie.
Metody:
mapa skojarzeń, burza mózgów, rozmowa kierowana.
Środki dydaktyczne:
arkusze papieru, mazaki, małe karteczki.

Przebieg lekcji

L.P. ZAKRES I
CZAS
REALIZACJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI
UCZNIA

1. Działania
organizacyjne
ok.5 min.

� Ustala lub przypomina kontrakt
obowiązujący na lekcji. Podaje temat
lekcji.

� Zapisują lub
odczytują
kontrakt.

2. Wprowadzenie
do lekcji.
ok.10 min

� Wiesza na tablicy arkusz papieru,
pośrodku którego znajduje sie napis
KONFLIKT. Prosi uczniów o wpisanie
skojarzeń, synonimów lub definicji
konfliktu.

� Wpisują swoje
skojarzenia wokół
napisu
KONFLIKT
tworząc z nich
promienie
słoneczne.

3. Realizacja
nowych
zagadnień.
ok. 27 min.

� Odczytuje głośno zapisane przez uczniów
skojarzenia. Prosi uczniów o ustalenie
ostatecznej definicji konfliktu;

� Zadaje uczniom pytanie: Jakie stany
emocjonalne towarzyszą konfliktom?

� Podsumowuje wypowiedzi uczniów
utwierdzając ich, iż jest to zajwisko
postrzegane najczęściej jako negatywne
i niepożądane;

� Rozdaje uczniom małe karteczki i poleca
napisać przyczyny konfliktów w rodzinie.
Jednocześnie rozwiera arkusz papieru
z podziałką na przyczyny z powodu
rodziców i dzieci. Odczytuje głośno
podane przykłady. Koryguje błędy
i podsumowuje wypowiedzi uczniów.
Kończąc przytacza przykłady utrudniające
poprawną komunikację między dziećmi

� Redagują
definicję
konfliktu;

� Nazywają
i podają
przykłady
(najczęściej)
negatywnych
emocji;

� Zapisują
przykłady
i przyklejają
w odpowiedniej
grupie przyczyn;
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a rodzicami.
� Prowadzi z uczniami rozmowę kierowaną,

która ma objaśnić uczniom sposoby
konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów (negocjacje,
mediacja,poprawna komunikacja);

� Podają przykłady
rozwiązywania
sytuacji
konfliktowych
w rodzinie

4. Podsumowanie
lekcji
ok. 3 min.

� Podsumowuje zajęcia stwierdzając, iż nie
sposób unikać konfliktów w rodzinie, ale
można nauczyć się je rozwiązywać
w sposób konstruktywny.
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