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     TEMAT: Konflikty i komunikacja, Zimna wojna  
 

      CEL:   Nauka sposób rozwiązywania konflitków, poznanie metod skutecznej komunikacji 
 
      ZAMIERZENIA: Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie: 

-        wiedział, jakie jest znaczenie konfliktu w grupie 
-        umiał radzić sobie z podstawowymi sytuacjami konfliktowymi (w dwóch rolach - podczas konfliktów w drużynie występując jako 
mediator i w konfliktach w komendzie występując jako strona) 
-        znał czynniki wpływające na proces komunikowania się 
- wiedział, jak ćwiczyć umiejętność komunikowania się 

 
CZAS ZAJĘĆ:  2h 
POTRZEBNE MATERIAŁY:  szary papier, markety, flipchart, kartki, komputer i rzutnik 
 
 

     HARMONOGRAM: 
 

Treści kształcenia przebieg Forma pracy czas Potrzebne mat. 

Czym jest komunikacja, jakie czynniki na nią wpływają? Chwila rozmowy, najprostszy schemat z nadawcą, 

komunikatem i odbiorcą, potem dzielą się na 3 

grupy, jedna grupa krzyczy do drugiej krótki 

fragment o komunikacji, grupa pośrodku 

przeszkadza i tak 3 razy żeby każda grupa odegrała 

każdą rolę. Potem puszczam im komunikat z 

dworca, ale tak trzeszczy, że jest niezrozumiały, 

Rosja: USA zimna wojna 

Ćwiczennie w 
grupach 

20 

min 

Komputer i 

rzutnik 



 

 

Wypisujemy czynniki wpływające na proces 

komunikowana się 

Zimna Wojna Fragmenty sensacji XX wieku – komunikacja i 

konflikt między ZSRR a USA 

Obejrzenie 
fragmentu 
filmu 

10 

min 

Komputer i 

rzutnik 

Konstruktywna krytyka Drużynowy i zastępowy, drużynowy i przyboczny 

– wybrane osoby wychodzi na środek, jedna z nich 

dostaje karteczkę z opisaną sytuacją i musi 

skrytykować drugą. Potem omawiamy, metoda 

kanapki, komunikatu typu „ja” 

Ćwiczenie w 
małuch 
grupach, 
dyskusja 

10 

min 

Karteczki z 

opisanymi 

sytuacjami 

Komunikacja jedno i dwustronna Ćwiczenie z kwadratami: najpierw jedna osoba 

tylko opisuje ich układ a grupa nie może za dawać 

pytań, za drugim razem już może. Mierzymy czas i 

porównujemy rezultaty: lepsza jest komunikacja 

wielostronna 

Praca 
indywidualna 

15 

min 

Schematy z 

kwadratami, 

kartki i długopisy 

dla wszystkich 

Parafraza, typy próśb Ćwiczą w parach typy próśb, potem dzielimy się 

na 3 kółka i w każdym jedna osoba mówi do 

drugiej to samo i następna parafrazuje (tematem 

również jest zimna wojna) 

Ćwiczenie w 
parach 

10 

min 

Moja wiedza, 

kartki dla nich 

Komunikacyjna przerwa ruchowa Dzielą sięna pary, jedna osoba zwija się w kłębek 

(albo zaciska dłoń w pięść – co kto woli) a druga 

próbuje ją przekonać żeby otworzyła się/rękę. 

Potem zamiana 

Ćwiczenie w 
parach 

5 

min 

- 

Konflikt w grupie 
Dzielę grupę na 4, każda z nich dostaje opis 

sytuacji z jej punktu widzenia. Po chwili 

rozgrywamy dramę: 4 grupy prezentują to, co 

wyczytały na kartce i tak: 2 z grup mają sprzeczne 

cele (USA i ZSRR) ( 1 z czynników powodujących 

konflikt w grupie), 2 pozostałe mówią coś, co 

Praca w małych 
grupach 

10 

min 

Kartki z 

opisanymi 

sytuacjami 



 

 

krzyżuje jeszcze bardziej szyki dwóm pierwszym 

(Chiny i Kuba) (2 czynnik: zakłócenie, albo 

zablokowanie działania innemu członkowi grupy) 

Omawiamy to potem i przekładamy na realia 

harcerskie. 

Przyczyny konfliktów dalsze, Plusy i minusy konfliktów Dzielę ich na 3 grupy, jedna grupa ma za zadanie 

wypisanie innych powodów, już na gruncie 

harcerskim, jedna minusy a jedna plusy konfliktów 

(trochę im pomagam) 

Praca w 
grupach 

10 Szary papier, 

markery, moja 

wiedza 

Jak rozwiązywać konflikty (jako mediator i jako strona) Dostają w trójkach-czwórkach komiksy z książki 

„jak mówić żeby dzieci nas słuchały” i mają za 

zdanie opisać te metody, których używają rodzice i 

potem zaprezentować scenkę z życia harc, gdzie 

konflikt zostanie rozwiązany taką samą metodą 

Praca w 
grupach 

20 

min 

Komiksy 

Podsumowanie  Używając komunikatu typu „ja” każdy mówi coś o 

zajeciach 

Krótkie 
wypowiedzi 

10 

min 

- 

 
 

  


