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Grudzień - tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Czym dla mnie jest konflikt? - rozpoznanie opinii
 Cel ćwiczenia: 
Dla prowadzącego – rozpoznanie opinii klasowych (ewentualna ich
moderacja)
Dla uczestników – rozpoznanie opinii klasowych, budowanie umiejętności
wypowiedzi na trudne tematy, rozpoznanie swoich potrzeb, zróżnicowanie.
Przebieg ćwiczenia:
Poproś uczniów, by zastanowili się, czym dla nich jest konflikt. 
Czy traktują go jako siłę niszczącą, która niweczy ludzkie wysiłki, wprowadza
nieprzyjaźń, rywalizację, wyzwala negatywne emocje i prowadzi do chaosu?
Czy raczej jest zdarzeniem wyzwalającym potencjał, służącym wyzwalaniu
nieujawnionych talentów i umiejętności, początkiem czegoś nowego, siłą
służącą budowaniu czegoś nowego?
Następnie wyznacz linię (może być wyobrażona) w jednym końcu sali
(pomieszczenia, terenu gdzie przebywają uczestnicy wydarzenia) i wyjaśnij,
że w tym miejscu jest punkt 100% przekonania, że konflikt identyfikowany z
samymi niekorzystnymi skojarzeniami czy wartościami. Po przeciwnej
stronie sali wskaż linię, która wyznacza przekonanie, że konflikt jest
kojarzony z samymi pozytywnymi cechami. Następnie poproś, by uczniowie
ustawili się pomiędzy tymi liniami zgodnie z własnymi przekonaniami, czym
jest dla nich konflikt. Mogą ustawić się gdziekolwiek pomiędzy tymi liniami.
Ich położenie oddaje w procentach przekonanie o niszczącej bądź budującej
sile konfliktu.
 
 

Następnie podejdź do każdego z uczniów i spytaj,
w którym miejscu stoisz (określenie w procentach –
czasami uczniowie stoją przy sobie a inaczej
wyrażają liczbowo swe nastawienie do konfliktu),
dlaczego stoisz w tym miejscu i co wpłynęło na taki
wybór. 
Uzyskane odpowiedzi posłużyć ci mogą do
krótkiego podsumowania zaobserwowanych
zdarzeń i wygłoszonych opinii. Na przykład, że
konflikt jest nieodłącznym elementem życia. Warto
umiejętnie go przechodzić.Wyraź w procentach,
jakie jest twoja interpretacja konfliktu.
Wyjaśnij, czym jest dla ciebie konflikt.
Co spowodowało, że tu właśnie stoisz?
Jakie konkretne zdarzenia doprowadziły cię do tej
opinii? Czy chcesz, możesz o nich opowiedzieć?
Czy twoja opinia na ten temat zmieniała się w
przeszłości? W jaki sposób?
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Balon (kryzysowy) - dyskusja klasowa
 Cel ćwiczenia: nazywanie i przedyskutowanie z uczniami bieżących kłopotów;
propozycje zmian, jakie można by wspólnie wprowadzić, by czuć się lepiej w
klasie.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 30-45 min.
Przebieg ćwiczenia: rysujesz (lub wyznaczony uczeń) na dużej kartce czy
tablicy latający balon z koszem dla pasażerów. Objaśniasz uczniom, że
symbolizuje on to, co się dzieje w klasie, a także ich samopoczucie. 
W część wypełnioną powietrzem należy wpisać oczekiwania względem klasy,
oraz to, jak uczniowie chcieliby, żeby klasa wyglądała, aby czuli się komfortowo.
Kosz z balastem, symbolizuje to, co uczniów denerwuje, martwi, niepokoi w
odniesieniu do kolegów, klasy, czy szkoły w ogóle. Natomiast w środkowej
części balonu, mieści się płomień, który ogrzewa powietrze i umożliwia lot. W tej
części zapisywane są wszystkie pozytywne aspekty funkcjonowania klasy,
będące jej mocnymi stronami i świadczące o jej niepowtarzalności.
Następnie rozdajesz uczniom samoprzylepne kartki w trzech kolorach – każdy
kolor odpowiada jednej z trzech części balonu. Potem uczniowie anonimowo
wypisują i przyklejają w odpowiednich miejscach balonu swoje komentarze
dotyczące określonych obserwacji. Uczniowie nie muszą wykorzystać
wszystkich kartek. Kiedy wszyscy skończą, dzieci wraz z tobą oglądają balon.
Możecie usunąć z niego kartki, na których pojawiały się żartobliwe komentarze
nie na temat, wyśmiewające lub mogące personalnie urazić kogoś z klasy lub
szkoły bądź niepotrzebne rysunki.

 

Po odczytaniu całości zadajesz pytania:
Które z kartek najbardziej zapamiętaliście i dlaczego?
Jakie komentarze się powtarzają lub są do siebie
podobne?
Czy to, że pojawiły się kilkukrotnie świadczy o tym, że
jest to zdanie większości klasy, czy kilku osób? Co
myślą o tym pozostali?
Co moglibyśmy zrobić, żeby naprawić sytuację? Czy
jesteśmy w stanie sami sobie pomóc? Pod jakimi
warunkami? Co się może stać, jeśli nic nie zmienimy?
Kto nam może pomóc? 
Uwagi:
Jeśli wiele indywidualnych odczuć jest podzielanych
przez grupę, to można wzajemnie wspierać się.
Wyrażenie własnych uczuć i wola zmiany
niekorzystnej sytuacji może być pierwszym krokiem
wypracowania planu naprawczego i wprowadzenia go
w życie.
Ćwiczenia nie należy przeprowadzać, gdy któryś z
uczniów jest jednoznacznie kojarzony z rolą kozła
ofiarnego.
Ćwiczenie z balonem sprawdza się w momentach
zmian i konfliktów w klasie, np. w fazie kryzysu.

 



grudzień
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

1 - Czym dla mnie jest konflikt? – rozpoznanie opinii
2 - Balon (kryzysowy) - dyskusja klasowa
3 - 18 grudnia - Międzynarodowy dzień migrantów
4 - Dzień św. Mikołaja

1

2

3

4

5

Docieranie się
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 18 grudnia - Międzynarodowy dzień migrantów 
Cel ćwiczenia: Nauka empatii, dyskusja o osobach wykluczonych, uwrażliwienie na problemy uchodźców.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok 30 minut.
Przebieg ćwiczenia:
Naklejamy na czole (młodszym uczniom) bądź dajemy do zaciśniętej dłoni (starszym uczniom) kropki w różnych
kolorach – po kilka na dany kolor. Ich zadaniem jest odszukać bez używania słów osób, które mają taki sam kolor
kropki jak one. Jedna osoba w klasie otrzymuje czarną kropkę (ważne: powinna to być osoba stabilna psychicznie,
pewna siebie i odpowiedzialna).
Kiedy wszyscy, poza jedną osobą, znajdą swoje grupy, ćwiczenie się kończy. Nauczyciel przystępuje do jego
omówienia.
Przykładowe pytania:
Do „kolorowych kropek” – jak się czuliście, kiedy szukaliście grupy, a jak, kiedy ją znaleźliście; czy to było trudne
zadanie 
dla was, dlaczego; czy powtórzylibyście ćwiczenie?
Do „czarnej kropki” (po pytaniach do „kolorowych kropek”) – jak się czułeś/czułaś, kiedy szukałeś/szukałaś grupy, 
a jak kiedy jej nie znalazłeś/znalazłaś; czy to było trudne zadanie dla ciebie; dlaczego tak/nie; czy
powtórzyłbyś/powtórzyłabyś ćwiczenie?
Do wszystkich (po przedstawieniu tematu lekcji i kilku słowach wstępu) – czy dostrzegacie jakieś zbieżności
pomiędzy tematem zajęć a dzisiejszym ćwiczeniem; jakie; dlaczego takie; czy znacie jakiegoś uchodźcę, imigranta
zarobkowego, cudzoziemca; co ich różni; czy chcielibyście być w jego/ich położeniu; dlaczego; co możecie zrobić,
by zmienić ich doświadczenia/ samopoczucie?
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Dzień św. Mikołaja
 
Cel ćwiczenia: Budowanie umiejętności aktywnego słuchania, wypowiedzi na forum; budowanie relacji, ćwiczenie
kreatywności i przedsiębiorczości.
 
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok. 15-20 minut ok. tydzień przed dniem św. Mikołaja i ok. 15-20 minut w dzień
ćwiczenia
 
Przebieg ćwiczenia:
Na przykład tydzień przed dniem św. Mikołaja lub tydzień Świętami Bożego Narodzenia poświęcasz zajęcia wychowawcze
służące ćwiczeniu umiejętności aktywnego słuchania. Uczniowie siadają w kręgu. Zadaniem każdego z nich jest opowiedzieć
krótko o swoim marzeniu. Po skończeniu rundy każdy uczeń wskazuję np. osobę siedzącą naprzeciwko, która stara się
możliwie najwierniej odtworzyć marzenia osoby, która ją do tego wyznaczyła. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do
zadania.
Następnie przeprowadzasz klasowe losowanie na uprzednio przygotowanych karteczkach z imionami i nazwiskami uczniów
– tak jak na dzień św. Mikołaja. Sprawdzacie, czy ktoś nie wylosował siebie. Zachowujecie wylosowane imię w tajemnicy.
Zadaniem każdego z uczniów jest przygotować „bezkosztowo” prezent, który będzie spełniał marzenia wylosowanej przez
niego osoby. Może to być np. krótka historyjka na ten temat, sporządzony własnoręcznie rysunek lub inny artefakt realizujący
marzenie. Sporządzone przez siebie dzieło-prezent warto opakować.
W dniu św. Mikołaja następuje rozdanie prezentów.
Przykładowe pytania i polecenia: Spróbuj opowiedzieć o marzeniu…; co zapamiętałeś z opowieści…; na co zwróciłeś uwagę
w marzeniu…

 
 


