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Тренінг 6. Як залагодити конфлікт
Мета
Навчати дітей запобігати конфліктам, уникати образ, мирно розв'язувати
конфлікти, тактовно обстоювати свою думку, дискутувати за допомогою
аргументів.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
пояснюють, чому в конфліктній ситуації треба шукати рішення, яке підходить усім; чому не можна дражнитися;
називають приклади ситуацій, у яких варто поступатися; правила, які допомагають запобігати конфліктам і мирно вирішувати їх.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор
(бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати роздавальні матеріали для учнів.
Перевірити презентацію до теми «Як залагодити конфлікт».
Орієнтовний план уроку
Стартові завдання
Аналіз ситуації
Мозковий штурм «Причини виникнення конфліктів»
Аналіз ситуацій
Аналіз ситуації
Руханка «Мишоловка»
Вправа «Правила кота Леопольда»
Підсумкові завдання
Усього тривалість

5 хв
3 хв
7 хв
5 хв
5 хв
2 хв
5 хв
8 хв
40 хв
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Стартові завдання (повторити
попередній матеріал і перейти до нового)
1. Зворотний зв’язок із минулим заняттям: «Про що ми говорили на минулому уроці? Яке у вас було домашнє завдання?» Вислухайте відповіді.
2. Знайомство. Слово вчителя: «Будь ласка, по черзі розкажіть найцікавіше з
того, що ви почули під час виконання
домашнього завдання».
Якщо у класі надто багато учнів
або у вас не вистачає часу, виконайте цю вправу в парах.

Запитання для обговорення:
• Який конфлікт виник у баранців?
(Вони були зв’язані і тяглися за їжею у
різні боки.)
• Який вихід із ситуації вони знайшли?
(Вони вирішили спочатку поїсти з одПідсумуйте: «На попередньому уроці ми
ного кущика, а потім – з іншого.)
вчилися слухати, а сьогодні дізнаємось, як
• Що відчували баранці на початку конзапобігати конфліктам і мирно вирішувафлікту, а що — після його завершення?
ти їх».
(Спочатку були розгублені, сердиті, а
потім – задоволені.)
Аналіз ситуації (пояснити, що завжди
варто шукати рішення, прийнятне для всіх) Підсумуйте: «Якщо виник конфлікт, потрібно шукати рішення, яке прийнятне
Слово вчителя: «Коли люди спілкуються
для всіх».
між собою, разом живуть, навчаються або
граються, у них можуть виникнути супе Мозковий штурм «Причини виник
речності, які називають конфліктами».
нення конфліктів» (з'ясувати можливі
3. Актуалізація теми: «Як ви гадаєте, як
уміння слухати допомагає уникати
суперечок і конфліктів?» (Коли люди
уважно слухають, вони краще розуміють одне одного.)

Запропонуйте учням розглянути малюн- причини конфліктів)
ки, подані у Завданні 1 в Роздавальних 1. Запропонуйте дітям відповісти на заматеріалах, і скласти за ними оповідання
питання: «Чому, на вашу думку, між
(описати, що зображено на кожному мадітьми виникають конфлікти?»
люнку).
2. Вислухайте відповіді і запишіть їх на
дошці, не виправляючи і не коментуючи.
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3. Упевніться, що серед названих причин
є непоступливість (упертість) та обзивання (вигадування образливих прі
звиськ). За потреби додайте їх та підкресліть ці два пункти.
Аналіз ситуацій (з'ясувати можливі
наслідки конфліктів)
1. Прочитайте казку Костянтина Ушинського «Два козлики».
«Одного разу два вперті козлики зустрілися на вузькій колоді, перекинутій
через струмок. Обом одночасно перейти
струмок було неможливо; треба було одному повернутися назад, дати іншому дорогу.
— Поступися мені дорогою, — сказав
один.
— От іще! Диви, який поважний пан, —
відповів другий. — Рачкуй назад, я перший зійшов на місток.
— Ні, брате, я набагато старший за тебе
роками, і я нізащо не поступлюся тобі дорогою!
І обидва, не довго думаючи, зіткнулися міцними лобами, зчепилися рогами і,
впираючись тоненькими ніжками в колоду, стали битися. Але колода була мокра:
обидва впертюхи послизнулися й шубовснули у воду».
Запитання для обговорення:
• Чому виник конфлікт між козликами? (Бо жоден не хотів поступитися
іншому.)
2. Перегляньте
мультфільм
«Міст»
(2:19 хв).
http://autta.org.ua/ua/materials/material/M-st/

Запитання для обговорення:
• Як поводилися Лось і Ведмідь на містку?
• До чого це призвело?
• Як вчинили Зайчик і Єнот?
• Наведіть приклади подібних ситуацій
із нашого життя.
Підсумуйте: «Щоб мирно розв’язувати
конфлікти, треба вміти поступатися».
Аналіз ситуації (пояснити, що
обзивання провокують конфлікти)
1. Слово вчителя: «Трапляється, що діти
самі провокують конфлікт, коли вигадують один для одного образливі прі
звиська. Тоді вони стають схожими на
папугу Гейти.
2. Прочитайте притчу «Гей, ти!» (Завдання 2 у Роздавальних матеріалах для
учнів.)
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нявши їх угору, рухаються по колу зі
словами:
Як нам миші надоїли,
Все погризли, все поїли!
Стережіться же, хитруні,
Доберемося до вас!
Ось поставим мишоловку,
Переловим всіх за раз!
• У цей час мишки забігають у коло та
вибігають із нього. З останніми словами «...всіх за раз» – діти присідають і
опускають руки (мишоловка закривається).
• Мишки, які не встигли вибігти з кола,
вважаються спійманими і стають у
коло. Обирають інших мишок.
Вправа «Правила кота Леопольда»
Запитання для обговорення:

1. Перегляньте фрагмент мультфільму
«Скарб кота Леопольда». (0:53 хв)

• Що відчували звірі, коли їх обзивав
папуга? (Їм було неприємно.)
• Чому в нього не було друзів? (Бо з
тими, хто обзивається, не дружать.)
• Що можна сказати тому, хто дражниться? (Хто обзивається, той сам
називається; припини дражнитися,
якщо хочеш мати друзів.)
Підсумуйте: «Називай людей на ім’я. Обзивання породжують конфлікти».
Руханка «Мишоловка»
• Запропонуйте учням стати в коло і, взявшись за руки, утворити «мишоловку», а h t t p : / / a u t t a . o r g . u a / u a / m a t e r i a l s /
двом-трьом учням стати «мишенятами». material/Fragment-multf-lmu--Klad-kotaLeopolda-/
• Діти в колі, взявшись за руки та під188

Запитання для обговорення:
• Як поводилися миші?
• Як вони обзивали кота Леопольда?
(Підлий боягуз.)
• Чи справді кіт боявся мишей?
• Що він постійно їм казав? («Давайте
жити дружно!»)

жен може помилятися, треба визнавати
свої помилки.
«ПОСТАВ СЕБЕ НА МІСЦЕ ІНШОГО» — завжди спочатку подумай, чи приємно було б тобі те, що ти говориш іншому.

«ПРАГНИ ВРАХОВУВАТИ ІНТЕРЕСИ
КОЖНОГО» — дбай не лише про себе, а й
2. Запропонуйте дітям виконати Завдан- про інших.
ня 3 у Роздавальних матеріалах для
«ОБСТОЮЙ СВОЮ ДУМКУ ТАКТОВучнів. Для цього по черзі зачитуйте
НО» — доводь свою думку не криком, а
правила мирного розв’язання конфлікспокійно, при цьому не принижуючи інтів кота Леопольда. Діти мають знаших.
йти це правило у Завданні 3 і за допомогою підказки вставити пропущені Підсумкові завдання (закріплення
слова.
отриманих знань)
1. Об’єднайте учнів у пари за допомогою
картинок з Додатка 6.1.
2. Роздрукуйте заздалегідь ситуації із
Додатка 6.2 і запропонуйте парам обі
грати одну ситуацію (кожну ситуацію
отримують дві-три пари). Запропонуйте дітям продемонструвати сценку.
3. Зачитайте висновки:
• Конфлікт – суперечності, які можуть
виникати між людьми.
• У конфлікті потрібно шукати рішення,
прийнятне для всіх.
• Шоб мирно розв’язувати конфлікти,
треба вміти поступатися.
«ДИСКУТУЙ СЛОВАМИ, А НЕ КУЛАКАМИ» — не треба відразу кидатися • Називай людей на ім’я. Обзивання пов бійку, якщо з чимось не згоден, спробуй
роджують конфлікти.
переконати словами.
4. Підсумкова вправа «Відкритий мікро«ШУКАЙ КРАЩІ АРГУМЕНТИ» — нафон». Запропонуйте учням по черзі
магайся бути переконливим.
сказати, що їм запам’яталося, сподобалося чи не сподобалося на сьогодніш«БУДЬ СПРАВЕДЛИВИМ, ГОТОВИМ
ВИЗНАТИ ПРАВОТУ ІНШОГО» — коньому занятті.
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Додаток 6.1
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Додаток 6.2

Ситуація 1: ти зайшов до класу, а за твоєю партою
сидить інший учень.

Ситуація 2: ти позичив однокласникові свою річ, а він
повернув її зламаною.
Ситуація 3: ти позичив однокласникові свою книжку,
а він повернув її забрудненою.
Ситуація 4: ти зайшов у їдальню, а на твоєму місці
сидить інший учень.

Ситуація 5: ти стоїш у черзі, щоб покататися на гойдалці, а однокласник, який обіцяв звільнити гойдалку
через 5 хвилин, катається вже півгодини і не хоче поступитися тобі місцем.
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