
        

 
 
 
 
 
 
 
                

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   Życzymy Wszystkim spokojnych  
i radosnych 

 Świąt Bożego Narodzenia  
w rodzinnym gronie.  

Oby każdy, w tym uroczystym czasie, znalazł 
wśród najbliższych to, za czym tęskni przez 
cały rok - serdeczność, spokój i wytchnienie 

od trudności dnia codziennego. 
Równocześnie życzymy, aby następny rok - 

2015 był pełen szczęścia, zdrowia i przyniósł 
powodzenie w realizacji  wszystkich 

życiowych zamierzeń. 
 

                       Małgorzata Piec 
                      Dyrektor Poradni nr 3 
                      wraz z Zespołem  
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III Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre 

praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: 
„Rodzice i Nauczyciele – skuteczne współdziałanie” 

 

„Połączenie sił to początek, 
 pozostanie razem to postęp, 

  wspólna praca to sukces” 
 
 

 Już po raz trzeci z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 
w Krakowie, odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.  
Objęli go patronatem:  Pan Tadeusz Matusz  – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Pan 
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i Pan Aleksander Palczewski – 
Małopolski Kurator Oświaty. 

Wzięło w nim udział 190-ciu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów 
i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski 
oraz dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z przedszkoli i szkół z Dzielnicy Podgórze i nie 
tylko.  

Forum odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, 
pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 24 listopada 2014 roku. 

Podobnie jak poprzednie, tak i to spotkanie miało na celu zacieśnienie  współpracy  
w środowisku poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie 
przykładów dobrych praktyk w zakresie skutecznego współdziałania rodziców i nauczycieli 
dla dobra dziecka.  

Pan Wiceprezydent Tadeusz Matusz w swym wystąpieniu do gości poinformował  
o fakcie, iż w obecnym roku szkolnym jednym z priorytetów w podejmowanych działaniach 
jest  współpraca szkoły z rodzicami, współpraca wszystkich podmiotów życia szkolnego, 
bowiem bez właściwego współdziałania i partnerstwa całego środowiska szkolnego trudno 
marzyć o sukcesach w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Mówił o tym, że obecnie 
rodzice są przytłoczeni obowiązkami i wszyscy (nauczyciele, dzieci, rodzice) potrzebują 
pomocy. Rodzice powinni czuć się potrzebni, by stali się sprzymierzeńcami szkoły. 

Również ogromną rolę rodziców we współpracy z nauczycielami podkreślił Artur 
Pasek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie 
informując o badaniach prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w obszarze 
współdziałania szkoły z rodzicami.   
Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Jerzy Deneka Dyrektor Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych przybliżył uczestnikom założenia Rządowego Programu  
na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Celem głównym tego Programu jest 
zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach przez m.in. 
rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz 
zwiększenie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce. Mówił o koncepcji profilaktyki 
pozytywnej, pozytywnym klimacie szkoły, wartościach. Podkreślił, że szkoła nie może 
funkcjonować bez Rodzica, a rządowa kampania ma na celu podniesienie świadomości 
rodziców dotyczącej ich koniecznej współobecności w szkole. 

Pan Dyrektor poinformował, że w ramach tego Programu na zlecenie Ministra 
Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego 
pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej 
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dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz 
innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. 
W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje 
zapewnia: 
 

• uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową 
pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 
(linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna  
na www.116111.pl/napisz). 

• rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla 
rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod 
adresem pomoc@800100100.pl ).    

 
116 111 i  800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest 
natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, 
pogotowie). 
 

Z kolei Pani prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka – Dyrektor Instytutu Pedagogiki 
Przedszkolnej i Szkolnej UP w Krakowie, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka w Krakowie 
mówiła o potrzebie efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami. Podkreśliła, że rodzina 
jest całością, nie sumą elementów oraz, że nauczyciele i rodzice wychowują dzieci  
do wartości. Szeroko mówiła o współdziałaniu, które jest nadrzędne do współpracy  
i partnerstwa. Podsumowując swe wystąpienie Pani Profesor przedstawiła postulaty: 
koniecznej edukacji nauczycieli w zakresie kompetencji psychologicznych, uświadomienia 
rodzicom wartości współpracy, która zależy od nauczycieli i konkretnych sygnałów od nich 
otrzymywanych oraz aktywnego reagowania przez nauczycieli na potrzeby rodziców  
i dostosowywania form współpracy do ich możliwości.   
  
             Pani  Maria  Mostowik,  psycholog  z  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3  
w Krakowie  mówiła o doświadczeniach z prowadzonej od wielu lat wspólnie z Panią 
psycholog Ewą Soczek „Szkole dla Rodziców”. Przedstawiona ww. dobra praktyka znalazła 
duże uznanie  obecnych. Z kolei Pani Barbara Szumowska w swym wystąpieniu, odniosła się 
jako rodzic, do swoich doświadczeń we współpracy z nauczycielami, w trakcie drogi 
edukacyjnej swoich dzieci. Podkreśliła jak ważną rolę stanowi dobre wzajemne rozumienie 
się rodzica i nauczyciela w sytuacjach problemowych lub nawet bardzo trudnych.  
           Pani  Iwona Janek – dyrektor, Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie 
przedstawiając dobrą praktykę ze swej pracy bardzo ciekawie mówiła na temat „Jak  
mobilizować do dobrej współpracy nauczycieli i rodziców?” i prezentowała przykłady, które 
stanowiły dowód na to, że wiele dobrego może w szkole się wydarzyć, ale że szkoła powinna 
a nawet musi zapraszać rodziców do współpracy.  
 
 Pani Bożena Paruch, pedagog również z Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego  
w Krakowie, opowiedziała o sposobach „Niwelowania trudności interpersonalnych  
we współpracy z rodzicami” podając przykłady dobrych praktyk, obrazując je interesującymi 
zdjęciami, świadczącymi o ogromnym zaangażowaniu dyrekcji, grona nauczycielskiego oraz 
właśnie pani pedagog we współpracy z rodzicami, która owocuje pięknymi działaniami 
młodzieży. 
 



 4 

 Podsumowując III Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie Małgorzata Piec w swym 
wystąpieniu „Rodzic - bezcenny sojusznik” powiedziała, że „Najmniej wpływa się na dziecko 
tym co się mówi, więcej można przekazać tym co się czyni, a najwięcej i najskuteczniej tym 
kim się jest”. 
 Podkreśliła nieocenioną rolę rodzica we współdziałaniu z nauczycielami dla dobra 
dziecka. Mówiąc o ważnych aspektach tego współdziałania jakimi są: wyobraźnia, zespołowe 
działania nauczycieli, pamiętanie o emocjach, o tym kto nadaje ton relacjom rodzic -  
nauczyciel, czy zaprasza się Ich (Rodziców) na ring, czy na herbatę, czy rozmawia się, czy 
przemawia, oraz o tym, że delikatność i zasady savoir-vivre są najskuteczniejszymi 
sposobami na rozbrajanie zdenerwowanych rodziców, przekazała 10 rad dla Nauczycieli ( do 
codziennego użytku) oraz „pomocnik” prawny:   
 EUROPEJSKĄ KARTĘ PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW (1992) oraz  USTAWĘ  
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Ogłoszono dnia 12 
lutego 2014 r. Obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. (Obowiązki Nauczycieli i Ochrona 
Nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego ) 
Dziękując za uczestnictwo w spotkaniu poprosiła wszystkich zebranych by zabrali ze sobą 
trzy pytania do przemyślenia, w kontekście wysłuchanych wystąpień:  
 

• CZY JEST COŚ TAKIEGO, CO ROBIMY DOBRZE I POWINNIŚMY 
KONTYNUOWAĆ ? 

• CZY JEST COŚ CO ROBIMY I POWINNIŚMY PRZESTAĆ TO ROBIĆ ? 
• CZEGO NIE ROBIMY, A POWINNIŚMY ROBIĆ ? 

 
Cele spotkania tak jak poprzednich zostały osiągnięte, a poziom wystąpień i chęć podzielenia 
się swym doświadczeniem przez prelegentów zostały docenione przez obecnych na Forum. 
Tłem podsumowania były słowa:  
 

 „Zechciej najpierw zrozumieć, nim będziesz chciał być zrozumianym” 
                                               

                                                                            Opracowała: Małgorzata Piec- dyrektor PPP-3  
 

 
 
 
 

 
Terapia ręki bez szlaczków? 

 
 
 

Ręka człowieka jako wyspecjalizowany narząd 
ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Dzięki niej 
poznajemy świat. Jest odpowiedzialna za szereg funkcji. 
Potrafi nam służyć jako silne narzędzie do podnoszenia 
ciężarów, popychania, a jednocześnie potrafi 
wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy 
takie jak zapinanie guzików, wiązanie sznurówek, szycie 
czy pisanie. Tak szeroki zakres specjalizacji kończyn 
sprawia, że to w głównej mierze od ich sprawności 

zależy poziom funkcjonowania każdego człowieka. 
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Rozwój kory mózgowej i skomplikowany mechanizm nerwowy, czyni nasze ręce  
i dłonie czymś niezwykle wyjątkowym i fascynującym. Dzięki tym złożonym procesom 
jesteśmy w stanie zapoczątkować ruch, koordynować i kontrolować swe zachowania ruchowe 
oraz płynnie je zakończyć. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy dłoni, kciuka  
i palców, zajmuje zadziwiająco dużą powierzchnię w stosunku do innych części ciała.  
To wskazuje na ogromne znaczenie funkcjonalne ręki w naszym życiu codziennym. 

 
O nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania rąk można mówić w bardzo 

szerokim zakresie - od całkowitych niezdolności do kontrolowania ich ruchów do drobnych 
trudności grafomotorycznych. W naszej praktyce Poradnianej coraz częściej spotykamy 
dzieci z trudnościami w zakresie samoobsługi oraz z trudnościami grafomotorycznymi. 

 
Niepokojące objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia małej motoryki 
• dziecko niechętnie podejmuje czynności manualne (malowanie, lepienie z 

plasteliny, układanie drobnych przedmiotów), 
• ma problemy z nauką czynności samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, 

zapinanie guzików), 
• ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe, 
• ma problemy z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych, 
• wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i 

niedbale, 
• szybkość i siła ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania, 
• nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur, 
• unika używania rąk i manipulowania przedmiotami, 
• dostarcza sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domaga się 

zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siada na własnych dłoniach, bardzo 
mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i 
wyraźnych fakturach. 

 
Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych 

ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, 
umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie 
umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim chodzi o osiągnięcie samodzielności  
w podstawowych czynnościach życiowych.  

 
Należy pamiętać, że ogromna ilość czynności dnia codziennego jest doskonałą okazją 

do ćwiczeń w zakresie małej motoryki.  Często ubieramy Dzieci, by paradoksalnie mieć 
potem więcej czasu na ćwiczenia usprawniające np. rękę, a przecież w czasie ubierania nasze 
ciało i ręka wykonuje właśnie szereg zróżnicowanych ćwiczeń.  

 
Rozwój małej motoryki mieści się w rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega 

równolegle z jego całościowym rozwojem. Kontrola nad ciałem rozwija się stopniowo, 
poczynając od głowy przechodząc w kierunku stóp, od osiągnięcia stabilizacji centralnej  
do sprawnego posługiwania się dłonią. Ruchy duże rozwijają się przed małymi, bardziej 
precyzyjnymi. Opanowanie chwytu pisarskiego oraz umiejętności grafomotorycznych jest 
ostatnim etapem tego rozwoju. 

 
 
 

 duża 
motoryka 

mała 
motoryka 

grafomotoryka 
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Na to jak pracują ręce dziecka ma wpływ całe jego ciało. Nie należy zatem w pracy  
z dzieckiem z tzw. zaburzeniami małej motoryki ograniczyć się wyłącznie do obserwacji  
i ćwiczeń jego dłoni i palców. Należy pamiętać, że czasem niska estetyka rysunków, czy też 
„brzydkie pismo”, ma różne podłoża.  Często pozostanie z dzieckiem przy ćwiczeniach 
stolikowych i proponowanie mu wykonywania szlaczków nie przyniesie spodziewanych 
efektów, a wywoła frustracje i zniechęcenie.  
 
Cele terapii ręki: 
·  wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk  
·  poprawa umiejętności chwytu  
·  wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia  
·  wzmacnianie koncentracji  
·  poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej  
·  przekraczanie linii środkowej ciała 
Rozpoczynając pracę z zakresu małej motoryki należy dokonać wnikliwej obserwacji dziecka 
pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale również dysfunkcji całego organizmu. Powinniśmy 
zatem ocenić dużą motorykę,  małą motorykę, napięcie mięśniowe, procesy sensoryczne. 
Często zdarza się, że trudności grafomotoryczne dziecka czy samoobsługowe wiążą się  
z nieprawidłowo przetwarzanymi bodźcami dotykowymi. Dziecko z nadwrażliwością 
dotykową ograniczając sobie doznania dotykowe może stosować nieprawidłowy chwyt 
pisarski. Dziecko ze słabym czuciem swojego ciała może używać niewłaściwej siły w trakcie 
prac grafomotorycznych, może zbyt mocno lub za słabo trzymać ołówek, kredkę.  

Co może zrobić rodzic, aby pomóc swojemu dziecku w rozwoju małej motoryki? 
Przede wszystkim zadbać o jego aktywność fizyczną, o rozwój dużej motoryki. Równie 
ważne jak nauka języków obcych wydaje się spędzanie czasu na placach zabaw, uprawianie 
różnorodnych sportów. Pozwólmy, zachęcajmy i angażujmy dzieci do prac domowych takich 
jak gotowanie, majsterkowanie, sprzątanie. Zbliżające się święta będą doskonałą okazją  
do takich właśnie naturalnych ćwiczeń. Upieczenie ciasteczek na choinkę, czy lepienie 
pierogów dostarczy dziecku niezapomnianych wrażeń zarówno sensomotorycznych jak  
i emocjonalnych płynących z radości spędzenia czasu z rodziną. 

 
Opracowała: Arletta Migda  -  pedagog, terapeuta SI,  PPP-3 

 
 
 

Literatura: 
A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Przyjaciel, 2009 Nr 5(18). 
A. Giczewska, W. Bartkiewicz,  Terapia ręki, Warszawa 2014. 
L.Eliot, Co tam się dzieje?, Poznań 2003.  
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„Salomonowe sądy” 
 

 

Spory i konflikty- łyk teorii 
Czym jest konflikt? Najprościej rzecz ujmując jest to taka sytuacja, w której występuje 

sprzeczność nastawień i interesów osób lub grup. Konfliktem można też nazwać stan w jakim  

znajduje się jednostka poddana siłom o podobnej mocy, lecz o przeciwstawnych kierunkach. 

Możemy wtedy mówić o ambiwalentnych (czyli przeciwstawnych) postawach lub 

tendencjach lub też o konflikcie dążenie-unikanie, kiedy to czegoś bardzo chcemy, a 

jednocześnie wtedy, gdy jesteśmy bliscy osiągnięcia celu bardzo się tego obawiamy.  

Konflikty mogą mieć postać bardziej lub mniej konstruktywną, czyli mogą prowadzić do 

rozwiązania problemu lub go nasilać. Można wyróżnić kilka zasad, które charakteryzują 

konstruktywny konflikt: 

ü Dotyczy on konkretnej sprawy, odbywa się „tu i teraz”, partnerom interakcji nie 

wolno przypominać dawnych, nie załatwionych spraw, których spór nie dotyczy. Nie 

należy stosować uogólnień, trzeba mówić o konkretach. 

ü Oboje partnerzy jednakowo włączają się w spór, mają jednakowe szanse w nim 

uczestniczyć. 

ü Udział innych osób, które włączałyby się w spór po którejś ze stron jest niewskazany. 

ü Rozmowa taka powinna się odbywać w możliwie jak najkrótszym czasie od 

zaistnienia przyczyny konfliktu, ale nie w momencie największej eskalacji emocji. 

ü Gra powinna być fair, nie wolno używać argumentów, które mają na celu jedynie 

zranienie partnera a nie są bezpośrednio związane z tematem sporu. 

ü Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek form szantażu.  

 

Dzięki takim konfliktom uczestnicy dowiadują się czegoś nowego o sobie i partnerze 

sporu. Dochodzi do odreagowania i uwolnienia emocji a przez to poziom napięcia staje 

się mniejszy, oraz, co najważniejsze uczestnicy sporu znajdują rozwiązanie sytuacji, 

które jest do zaakceptowania dla obu stron.  

 

Konflikty wśród dzieci- o co i dlaczego? 
Konflikty i spory wśród dzieci są zjawiskiem powszechnym i naturalnym. Zazwyczaj 

im młodsze dzieci tym są one częstsze, bardziej gwałtowne i krótkotrwałe. W grupie 

dwulatków konflikty mogą wybuchać nawet co kilkadziesiąt sekund. Wiele zależy od 
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poziomu rozwoju społecznego dziecka. W okresie średniego dzieciństwa czyli w wieku od 3 

do 6 lat dziecko stopniowo uczy się współdziałania w grupie. Młodsze dzieci zazwyczaj 

preferują zabawy samotne lub równoległe. Z czasem rówieśnicy stają się partnerami w 

zabawie. Dzieci stopniowo uczą się stosowania reguł i współdziałania tak, że pod koniec tego 

okresu stają się zdolne do podejmowania zabaw zespołowych, co oznacza, że potrafią ustalić 

wspólny cel i dążyć do jego realizacji. Poznanie reguł obowiązujących w grupie społecznej 

wiąże się z rozwojem moralnym, rozumieniem dobra i zła oraz doświadczaniem takich emocji 

jak wstyd, poczucie winy. Dzieci w wieku przedszkolnym znajdują się na poziomie 

moralności przedkonwencjonalnej (wg Kohlberga) lub wg innego ujęcia, moralności 

heteronomicznej (Piaget). Oznacza to, że dziecko w tym wieku przestrzega zasad  głównie w 

obawie przed konsekwencjami. Już 3-4 latek potrafi odróżnić zachowanie akceptowane przez 

dorosłych od nieakceptowanego i może zrzucać odpowiedzialność za swoje niewłaściwe 

postępowanie na inne osoby lub zabawki (To nie ja, to miś). Ten etap rozumowania 

moralnego wiąże się z występowaniem tzw. realizmu moralnego. Dziecko traktuje zasadę nie 

jak umowę społeczną, ale jako bezwzględny nakaz, który musi być spełniony niezależnie od 

okoliczności. Wina jest tym większą im gorsze ma konsekwencje (rozumiane jako konkretna 

szkoda), intencje sprawcy nie są brane pod uwagę. Małe dziecko może być np. bardzo 

obrażone na kolegę, który zniszczył mu budowlę z klocków, niezależnie od tego czy stało się 

to celowo czy też przez nieuwagę. Wszystko to sprawia, że współżycie dzieci w grupie może 

natrafiać na różnego rodzaju przeszkody. 

Czasami same warunki funkcjonowania grupy mogą nasilać konflikty. Dzieje się tak 

np. wtedy, gdy grupa dzieci przebywa w zbyt małym dla nich pomieszczeniu lub gdy 

dostępna ilość zabawek jest niewystarczająca. W niektórych przypadkach, korzystne skądinąd 

gry i zabawy oparte na rywalizacji i współzawodnictwie mogą także stymulować 

antagonizmy pomiędzy dziećmi. Dzieje się tak np. wtedy, gdy dzieci mają zbyt mało okazji 

do współpracy, lub też gdy dorośli nadmiernie podkreślają wagę zwycięstwa i bycia 

najlepszym a nie doceniają samych starań dzieci. Ważnym czynnikiem wpływającym na 

pojawianie się konfliktów między dziećmi są deficyty umiejętności komunikacyjnych. 

Nieumiejętność zgłaszania swoich pragnień, postulatów, brak zrozumienia wypowiedzi 

kolegów jest częstym powodem gwałtownych reakcji, szczególnie młodszych dzieci.  

Najczęstszym powodem konfliktów, jest podobnie jak u dorosłych sprzeczność 

interesów. Najmłodszym dzieciom, szczególnie tym, które dotąd miały kontakt głównie z 

dorosłymi często trudno jest zaakceptować odmienne zdanie partnera zabawy. Dorosły 

bawiąc się z dzieckiem najczęściej podąża za jego pomysłami, wycofuje się wobec oporu, 



 9 

pozwala dziecku na realizację własnego planu, a często także karnie spełnia polecenia małego 

towarzysza zabawy. Kontakt z rówieśnikiem przebiega na zupełnie odmiennych zasadach. 

Właśnie w grupie rówieśniczej dziecko ma szansę poznać odmienne zdania i poglądy, spierać 

się i negocjować na zasadach równorzędności.  

 

Konflikt nie tylko nie jest czymś złym, ale może być wykorzystany w celach 

wychowawczych. W mądrym sporze dziecko ma szansę trenować wiele ważnych 

umiejętności takich jak: nazywanie swoich emocji i ich wyrażanie w akceptowalnej 

formie, komunikowanie swoich potrzeb i pragnień, rozumienie perspektywy innej osoby, 

proponowanie i negocjowanie rozwiązań.  

 

Wszystkie te umiejętności będą niezbędne w dla prawidłowego funkcjonowania w 

szkole czy w innych grupach. 
 

Niech rozsądzi nas… pani 
Dla małych dzieci dorosły jest autorytetem i jedynym źródłem norm i zasad nie może 

więc dziwić, że w sytuacji sporu dzieci będą odwoływały się do opinii nauczycielki i jej 

zdanie będą traktowały jak nieomylny werdykt. Wiemy już z czego mogą wynikać sytuacje 

konfliktowe, najważniejsze kwestie to: czy możemy jakoś wpływać na te sytuacje? czy 

zawsze trzeba interweniować? w jaki sposób możemy pomóc dzieciom w rozwiązywaniu ich 

problemów? W pierwszym akapicie opisałam niektóre zasady rządzące tzw. konstruktywnym 

konfliktem. Należałoby się zastanowić, które z nich mogłyby zostać wykorzystane przy 

rozwiązywaniu konfliktów z dziećmi.   

Na początek warto zaznaczyć, że rodzaj naszej interwencji będzie zależał przede 

wszystkim od wieku dzieci oraz od sytuacji, która stała się źródłem problemu. Najmłodsze 

dzieci zazwyczaj nie są w stanie przyjąć perspektywy innej osoby, logiczna argumentacja 

oraz odwołanie się do ogólnych zasad może być mało skuteczne. Trzylatek może wysłuchać 

wywodu na temat umów i przytaknąć, że nie wolno innym wyrywać zabawek, po czym 

oświadczyć, że w tej chwili chce właśnie tego misia, którym bawi się kolega. Nie oznacza  

to oczywiście, że należy rezygnować z zawierania umów w najmłodszych grupach, jednak 

prowadzenie negocjacji może być po prostu niewykonalne ze względu na poznawcze 

możliwości dzieci. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest zaproponowanie wspólnej 

zabawy (i pokierowanie nią przez pewien czas) lub zainteresowanie dzieci jakimś innym 

przedmiotem. 
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Jeśli konflikty wynikają z organizacji grupy, możemy spróbować temu zaradzić. 

Zazwyczaj nie mamy wpływu na to ile dzieci zostanie zapisanych do naszej grupy, a tylko  

do pewnego stopnia możemy wpływać na to jakie zabawki otrzymają przedszkolaki. Warto 

jednak konsekwentnie przestrzegać reguł dotyczących wspólnej zabawy i odwoływać się  

do nich podczas konfliktów pomiędzy dziećmi. Zawsze możemy tak zorganizować aktywność 

dzieci, że oczekiwanie na atrakcyjną zabawkę będzie dla dziecka również ciekawe  

i przyjemne.  

 

Podczas gier i zabaw warto podkreślać, że oczywiście zwycięstwo jest ważne i zasługuje 

na uznanie, ale liczy się przede wszystkim sam udział w zabawie i wysiłek jaki się 

wkłada w osiągnięcie celu.  

 

Co możemy zrobić w konkretnej sytuacji konfliktu? Możemy podjąć się roli 

mediatora. Zadaniem nauczyciela jest pomoc dzieciom w konstruktywnym rozwiązaniu 

sporu, czyli: pomoc w określeniu źródła konfliktu, poszukiwaniu i wypracowaniu 

rozwiązania, które będzie możliwe do zrealizowania i zaakceptowania dla obu stron konfliktu 

oraz dopilnowanie aby ustalenia były zrealizowane. Ważną rolą mediatora jest dbanie  

o formalne aspekty sporu, czyli stosowanie reguł opisanych na wstępie artykułu jest  

to niezbędne by dzieci nauczyły się słuchać siebie nawzajem. Czasami może okazać się,  

że konflikt  jest wynikiem zwykłego nieporozumienia. 

Jeśli dzieci dojdą do porozumienia i wypracują wspólne rozwiązanie powinny zostać 

pochwalone. Co jednak w sytuacji, gdy dziecko nie przestrzega zasad i próbuje np. każdy 

problem rozwiązywać siłą? Nie możemy się oczywiście zgadzać na stosowanie przemocy, 

jednak nadużywanie kar może być niebezpieczne z różnych powodów. Przede wszystkim 

ciągła obawa przed karą hamuje naturalną ekspresję. Niezależnie od tego, że wygodniej jest 

mieć ciche i spokojne dziecko niż aktywne i „wszędobylskie” warto zdawać sobie sprawę,  

że te bardziej żywe dzieci mają więcej okazji do zdobywania doświadczeń i poznawania 

otaczającego świata. Po drugie, wychowując dziecko chcielibyśmy, aby było prawdomówne  

i umiało przyznać się do błędu. Jak wiadomo, jest to niełatwe nawet dla nas dorosłych. Zbyt 

sroga kara spowoduje, że dziecko będzie wolało kłamać i wypierać się tego co zrobiło niż  

po prostu opowiedzieć o zdarzeniu. Kształtowanie właściwej postawy w tym względzie  

ma znaczenie dla przyszłości, wtedy, gdy nasze dziecko może mieć poważniejsze problemy 

niż odebranie zabawki koledze. Każdy rodzic i wychowawca chce poznać najgorszą nawet 
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prawdę, aby pomóc dziecku w razie zagrożenia. Warto więc od najmłodszych lat uczyć 

dzieci, że przyznanie się do winy jest wyrazem odwagi.  

 

Gdy spory stają się drastyczne… 

         Dlaczego zasady czy też umowy są ważne?  Opisana niżej historia została opowiedziana 

podczas jednego ze szkoleń dla terapeutów i wydarzyła się podczas pewnego obozu 

terapeutycznego dla dzieci ze środowisk zagrożonych. Uczestnikami obozu byli głównie 

nastoletni chłopcy, dla których stosowanie przemocy było jedynym znanym sposobem 

komunikowania się. Walki pomiędzy podopiecznymi stawały się coraz bardziej zaciekłe, tak, 

że opiekunowie zaczęli obawiać się o zdrowie i życie wychowanków. Wychowawcy  

i terapeuci pomimo usilnych starań nie mogli opanować sytuacji. Wreszcie zdecydowano się 

na dość kontrowersyjne rozwiązanie. Podczas zebrania z wszystkimi uczestnikami obozu 

ogłoszono, że bójki są dozwolone, ale pod pewnymi warunkami. Każda walka miała odbywać 

się przy świadkach, musiała zostać wcześniej zgłoszona. Podczas starcia uczestnicy musieli 

przestrzegać określonych reguł, ustalonych i spisanych wspólnie przez wychowanków  

i opiekunów. Zasady dotyczyły głównie zakazu pewnych niebezpiecznych zachowań, takich 

jak duszenie czy uderzanie w określone części ciała. Pewnego dnia do walki z jednym  

z najsilniejszych chłopców na obozie stanął mały, drobny dziesięciolatek. Mimo niepokoju 

opiekunów walka się rozpoczęła. W pewnym momencie młodszy z chłopców wyszeptał: 

Proszę pana on mnie dusi! Walkę oczywiście przerwano, a ponieważ starszy z walczących 

złamał ustaloną zasadę zwycięzcą ogłoszono młodszego chłopca. To zdarzenie okazało się 

przełomowe dla uczestników obozu. Dzieci odkryły sens i cel stosowania reguł i grania fair. 

Przekonały się, że zasady chronią słabszych. Stopniowo bójki stały się coraz mniej popularne, 

a liczba otwartych konfliktów pomiędzy dziećmi zmniejszyła się. Oczywiście nie polecam 

zastosowania tej metody a już na pewno nie w grupie przedszkolnej. Podany przykład 

pokazuje, że czasami przełamanie pewnej konwencji, nawet jeśli niesie ze sobą ryzyko może 

być opłacalne. Nie ma żadnej jedynie słusznej zasady postępowania, a każda interwencja 

powinna być dopasowana do sytuacji. 

 

Niełatwa rola Salomona… 
Każdy, kto pracuje z grupą dzieci, wie, że opisane  zachowania są typowe.  

To, że maluchy najchętniej odwołują się w przypadku konfliktu do arbitrażu dorosłej osoby 

nie może dziwić. Rodzic czy nauczyciel jest dla dziecka w tym wieku źródłem poczucia 

bezpieczeństwa a także autorytetem ustalającym reguły i zasady. Często sami też 
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przyzwyczajamy dzieci do tego typu postaw podając im gotowe rozwiązania. Zazwyczaj  

my dorośli kochamy spokój i porządek a w związku z tym źle znosimy sytuacje, gdy 

atmosfera w dziecięcym pokoju czy w sali przedszkolnej robi się nieprzyjemna. Bardzo 

chcemy, aby wspólna zabawa przebiegała w idealnej harmonii, w przeciwnym razie 

interweniujemy: wypytujemy, dochodzimy prawdy, godzimy, karzemy winnych, pocieszamy 

pokrzywdzonych. Niełatwa jest rola idealnie sprawiedliwego sędziego. Szczególnie wtedy, 

gdy nie byliśmy świadkami spornej sytuacji a każde z dzieci upiera się, że to właśnie ono ma 

rację. Oczywiście interwencja w przypadku gwałtownej kłótni powiązanej z bójką jest 

konieczna, jednak w przypadku zwykłej sprzeczki nie wkraczajmy zbyt szybko.  

 

Dajmy, szczególnie nieco starszym przedszkolakom szansę na samodzielne 

dojście do porozumienia. Jeśli interwencja okaże się jednak konieczna postarajmy się, 

aby nasz udział był możliwie jak najmniejszy. Z czasem być może okaże się, że dzieci 

świetnie radzą sobie same i nie potrzebują ciągłego nadzoru dorosłych.  

Fakt ten będzie dla nas najlepszą nagrodą. Czy w końcu osiągniemy stan idealnej 

harmonii? Na pewno nie! Przecież i my dorośli nie zawsze zgadzamy się ze sobą.  

 

Opracowała: Katarzyna Migdał – psycholog, pedagog PPP-3 
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