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Przejawy agresji  wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegania.
 Konspekt spotkania z rodzicami, uczniów klasy III.

TEMAT –Przejawy agresji wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegania.

CELE:
*uświadomienie złożoności problemu, jakim jest agresja wśród dzieci,
*pobudzenie do refleksji na jej temat,
*szukanie wspólnej drogi do wykorzeniania agresji wśród dzieci,
*wzbudzanie zrozumienia i empatii.
METODY:
*problemowo-aktywizujące: burza mózgów, kosz i walizeczka, dyskusja, praca w grupach.
*podające- wykład informacyjny.
MATERIAŁY: paski papieru, mazaki, biały papier formatu A-4, karteczki samoprzylepne,
arkusze szarego papieru, klej.
CZAS TRWANIA:
60 minut.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Powitanie:
Rodzice siadają w czteroosobowych grupach (zsunięto po 2 ławki, na stolikach zgromadzono
paski papieru, mazaki, klej, karteczki samoprzylepne. Dla rozluźnienia atmosfery spotkania
wychowawczyni proponuje gorący napój ( kawę, herbatę).

2.Wzajemne poznanie się:
Dla   ułatwienia kontaktów prowadząca proponuje „Wizytówkę”- każdy rodzic pisze na
samoprzylepnej kartce swoje imię w takiej formie, w jakiej lubi, by się do niego zwracano.
Tak sporządzoną wizytówkę przypina sobie w widocznym miejscu do ubrania.

3. Podanie tematu spotkania:
Każdy człowiek spotyka się codziennie z objawami agresji. Dzisiaj będziemy mówić o
przejawach agresji wśród dzieci. Zastanowimy się tez wspólnie jak jej zapobiegać.

4.Przybliżenie istoty problemu:
Codzienne życie dostarcza nam wielu przykładów agresji wśród ludzi. W telewizji,
czasopismach znajdujemy dużo informacji na ten temat. Specjaliści podają fakty o wzroście
agresji wśród młodego pokolenia. Już małe dzieci na wiele sytuacji trudnych reagują
agresywnie: krzykiem, biciem, płaczem. Agresja jest komunikatem ze strony dziecka w stronę
dorosłego. W ten sposób dziecko informuje nas, ze ma problemy, z którymi sobie nie radzi W
takich sytuacjach warto się przyjrzeć własnym relacjom z dziećmi. Zastanowić się jak
rozmawiamy z synem czy córką. Słowa determinują całe dorosłe życie człowieka. Dziecko
wierzy we wszystko, co mówią mu rodzice lub inne ważne dla niego osoby. Dzieci, który
poświęca się zbyt mało czasu są zwykle mało tolerancyjne, niewrażliwe na krzywdę ludzką,
bywają bezwzględne w egzekwowaniu tego, co ich zdaniem im się należy. Dziecko
wychowane w miłości  i poczuciu bezpieczeństwa, będzie umiało nawiązywać prawidłowe
kontakty z innymi ludźmi. Ważną sprawą jest, aby dziecko nauczyło się akceptować samo



siebie, Jeśli dziecko jest niepewne, niedowartościowane, wymusza zwrócenie na siebie uwagi,
często poprzez agresywne zachowanie. Ktoś słabszy zawsze znajdzie się w pobliżu, ktoś-
kogo można popchnąć, zbić, zabrać jego własność. Można temu zapobiegać, budując
pozytywny obraz własnego dziecka. Dać mu poczucie bezpieczeństwa, uczyć optymizmu i
wiary we własne siły. Poczucie własnej wartości powinno dziecko wynieść z własnego domu.
Dzieci są ufne, oddadzą nam pozytywne uczucia, jeśli same ich zaznają. Dlatego zawsze
powinniśmy mieć czas dla własnych dzieci i stanowić dla nich wzór nieagresywnego
zachowania. Pamiętajmy , że dzieci najszybciej uczą się przez naśladownictwo.

5. Realizacja kolejnych zadań:

Zadanie numer I
Nauczyciel prosi rodziców o pisemna wypowiedź na temat „Co jest źródłem agresji  wśród
dzieci?” Zachęca do podawania różnych przyczyn i zapisywania ich na paskach papieru.
Rodzice pracują na zasadzie burzy mózgów. Nauczyciel prosi rodziców o wybranie tylko
jednej odpowiedzi. Przyczepiają je do tablicy magnetycznej i krótko uzasadniają swój wybór.
Przykładowe odpowiedzi:
*zaspakajanie tylko potrzeb materialnych dziecka,
*brak więzi emocjonalnej rodzica z dzieckiem,
*rozwód rodziców, separacja,
*brak czasu dla dzieci,
*zaspakajanie zachcianek dzieci,
*gry komputerowe, Internet,
*telewizja,
*tolerowanie agresywnych zachowań własnych dzieci wobec rówieśników,
*mała odporność emocjonalna dziecka,
*emigracja zarobkowa jednego lub obojga rodziców i cedowanie obowiązków rodziców na
dziadków.

Zadanie numer II
Nauczyciel rozdaje każdemu rodzicowi kartki z pytaniami (ułatwiającymi określenie relacji z
własnymi dziećmi) prosi o zastanowienie się nad odpowiedziami:
*Ile czasu poświęcam własnemu dziecku ?,
*Czy słucham, co do mnie mówi syn (córka) ?,
*Jak często bawię się z dzieckiem ?,
*W jaki sposób zwracam się do dziecka ? Czy są to słowa, które ranią: odejdź, zamknij się,
wynoś się, nie mam czasu, ty zawsze...,ty nigdy...?
*Czy są to słowa, które pomagają: słucham cię, cieszę się, przepraszam..?
Każdy rodzić udziela odpowiedzi we własnym sumieniu.

Zadanie numer III
Nauczyciel rozdaje białe kartki formatu A-4, arkusze szarego papieru dla każdej z grup.
Zwraca się z prośbą o pisemną wypowiedź na temat: „Jak budować właściwe relacje z
dziećmi?”. Każda grupa podaje kilka odpowiedzi i zapisuje je na kartkach (czas przeznaczony
na to zadanie ok. 10-15 minut). I przykleja na szary papier.
Przykładowe odpowiedzi:
*Wspólne przeżywanie radości i niepowodzeń,
*Mówienie dziecku jak jest dla nas ważne,
*Dawanie dziecku wsparcia w każdej sytuacji,
*Uznanie prawa dziecka do błędu,
*Wysłuchanie tego, co ma nam do powiedzenia,



*Zainteresowanie nawet błahymi sprawami dotyczącymi dziecka.
Odczytanie przez przedstawicieli grup odpowiedzi i wyeksponowanie  powstałych plakatów
na jednej ze ścian klasy.

6. Ewaluacja:
Informacja zwrotna na temat zajęć. Każdy rodzic ma do dyspozycji 2 samoprzylepne
karteczki:
Kartka numer 1-żółta SĄDZĘ, ŻĘ TE ZAJĘCIA...
Kartka numer 2- czerwona OBAWIAM SIĘ, ŻE TE ZAJĘCIA...
Każdy rodzic indywidualnie wpisuje informację zwrotną na. Kartkę żółtą przykleja na
rysunek walizki wiszący na tablicy, a czerwona na rysunek kosza. Walizka zawiera to, co
rodzic zabiera do domu, a kosz informacje zbędne.

7.Podsumowanie zajęć :
Nauczyciel prosi, aby rodzice jeszcze raz spojrzeli na swoje plakaty.

LITERATURA
1.Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas
mówiły, Poznań, 1996.
2. Grochulska J., Reedukacja dzieci agresywnych, Warszawa, 1998.
3.Makowska J., Dzieci trudne do kochania, WSiP, Warszawa, 1998.
4.Ranschburg J., Lęk, gniew, agresja, WSiP, Warszawa, 1993.
5.Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, Poznań, 2000.
6.. Godlewska A., w: Encyklopedia Rodzice i Dzieci, Bielsko-Biała, 2002.




