
 
POKÓJ 

LUCYNA MODRAK 

Etap edukacyjny: klasy IV-VI szkoły podstawowej 

Krótki opis: W trakcie zajęć uczniowie i uczennice rozwiązują sytuację konfliktową, jak również 

zastanawiają się nad wpływem konfliktów zbrojnych/pokoju na życie człowieka, a życie dziecka 

w szczególności. Uczniowie i uczennice poszukują możliwości podejmowania działań na rzecz 

pokoju, które są w ich zasięgu. 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

Główne zagadnienia: 

 Sytuacja osób żyjących w miejscach ogarniętych konfliktami, 

 Korzyści płynące z życia w pokoju, 

 Działania na rzecz pokoju 

Pojęcia kluczowe: 

 Konflikt, konflikt zbrojny, 

 Pokój,  

 Kompromis  

Cele zajęć: 

 Dzieci doceniają pokój, jako warunek konieczny do rozwoju człowieka oraz społeczności, 

 Uczniowie i uczennice znają problemy wynikające z życia w sytuacji konfliktowej, 

 Uczniowie i uczennice wiedzą w jaki sposób mogą przyczynić się do pokoju na świecie,  

 Dzieci rozumieją, że osiąganie kompromisu w sytuacjach, w których cele różnych grup nie 

są spójne jest ważnym elementem zapobiegania sytuacjom konfliktowym, również w ich 

codziennym życiu. 

Metody i techniki pracy: praca w grupach, elementy dramy/odgrywanie ról, burza mózgów, gra 

Środku dydaktyczne i materiały: 

 Zdjęcia osób żyjących w miejscach ogarniętych konfliktami zbrojnymi wraz z ich 

wypowiedziami na ten temat, 

 Zdjęcia osób żyjących w miejscach ogarniętych konfliktami i spokojnych, w tym zdjęcia 

dzieci, z krótkim opisem danej postaci (imię i krótki opis sytuacji, w jakiej się znajduje  

(2-3 krótkie, proste zdania). 

 Wielka kartka papieru przymocowana do tablicy/flipchart; pisaki 

 



 
 

Przebieg zajęć: 

1. Kontrolowany konflikt (ok. 10-15 min) 

 

Wybierz chętnych uczniów i uczennice do 2 grup po 5-7 osób każda i zainicjuj kontrolowany 

konflikt - każda grupa ma odmienne zdanie na dany temat, ich zadaniem jest doprowadzić  

do sytuacji braku konfliktu, ale wziąwszy pod uwagę fakt, że cel jest dla każdej grupy ważny. 

Temat konfliktu może być dowolny, ale istotny dla uczniów i uczennic, nawiązujący do ich 

codzienności, np.: „malujemy salę na dowolny kolor, jedna grupa wybiera żółty, ale druga 

niebieski”; „telefony komórkowe – absolutny zakaz lub dowolność w ich korzystaniu  

w szkole”; „sklepik szkolny – korzystamy na każdej przerwie, korzystamy tylko w wyznaczonej 

godzinie”. Zadaniem dzieci jest dojść do porozumienia, ale jednocześnie bronić własnego 

zdania. Moderuj zachowania dzieci, prowadząc je do kompromisu. W tym czasie pozostali 

uczniowie i uczennice mają za zadanie obserwować uważnie odgrywaną scenkę, mogą też 

angażować się podpowiadając danej grupie sposób rozwiązania problemu/zachowania  

w danej sytuacji. 

 

2. Omówienie powyższej sytuacji (ok. 5-10 min) 

 

Dzieci siadają dowolnie, najlepiej nie w ławkach, w zależności od możliwości lokalowych. 

Zadaj pytania: „Jak czuliście się podczas poprzedniego zadania?”, „Jakie emocje wam 

towarzyszyły?”, „Czy jesteście zadowoleni ze swojego zachowania?”, „Czy każda grupa 

osiągnęła zamierzony cel?”, „Czy jesteście zadowoleni z wypracowanego rozwiązania?”, 

„Czy łatwo było osiągnąć kompromis?”, „Jakie zachowania pomagają w osiągnięciu 

porozumienia, a które wręcz przeciwnie?”, „Czy sytuacja konfliktowa/trwanie w konflikcie jest 

dobre?” 

 

W dyskusji uczestniczą wszystkie dzieci, również te, które nie brały udziału w odgrywaniu 

poprzedniej scenki. 

 

3. Jak wygląda życie ludzi przebywających w miejscach ogarniętych konfliktami? (ok 15 min) 

 

Wprowadź dzieci w kolejne zadanie mówiąc: „Przed chwilą wzięliście udział lub mogliście 

obserwować sytuację konfliktową. Wywołała ona w was pewne odczucia, mieliście trudność 

(lub nie) z kompromisem w tej sytuacji. Jak zapewne wiecie, na świecie są aktualnie miejsca, 

w których rozgrywają się o wiele większe konflikty, miejsca, w których nie ma pokoju, a ludzie 

walczą ze sobą. Również w takich miejscach żyją dzieci, takie jak wy, mieszkają rodziny  

i starają się jakoś sobie radzić. Sprawdźmy co mówią o swoim życiu w tak trudnym dla nich 

czasie.” Spośród dzieci, które nie brały udziału w zadaniu 1. wybierz chętnych uczniów  



 
i uczennice (zmobilizuj mniej aktywne, mogą być pary) i prosi je o zaprezentowanie sylwetek 

osób, które żyją w miejscach ogarniętych konfliktami. Uczniowie i uczennice wybierają zdjęcie 

osoby i głośno (mogą na zmianę, jeśli się da to w podziale na role) czytają wypowiedzi tych 

osób. Po zaprezentowaniu postaci uczniowie i uczennice układają zdjęcia obok siebie (lub 

wieszają na tablicy/gazetce ściennej z widocznymi podpisami). 

 

4. Jestem… (ok. 20 min) 

Podziel uczniów i uczennice na tyle grup ile jest zdjęć z osobami z różnych krajów. Zdjęcia 

przedstawiają bardzo różne osoby (jak najbardziej mogą to być dzieci) w odmiennych 

sytuacjach życiowych (osoby żyjące w pokoju, szczęśliwe, uczące się, syte i znajdujące się w 

zagrożeniu, smutne, bez możliwości edukacji, głodne, biedne). Na odwrocie każdego zdjęcia 

znajduje się imię sfotografowanej osoby i krótki opis sytuacji, w jakiej się znajduje (2-3 krótkie, 

proste zdania). Zdjęcia ukryte są w różnych miejscach sali. Zadaniem każdej grupy jest 

odnalezienie jednego zdjęcia. Gdy każda grupa ma już swoje zdjęcie z opisem to jej kolejnym 

zadaniem każdej grupy jest zapoznanie się ze zdjęciem, przeczytanie opisu i wyobrażenie 

sobie danej postaci – co czuje, myśli, czego pragnie? Dzieci stają w kręgu, trzymają zdjęcia 

przodem do innych, napisem w swoją stronę. Następnie każda grupa przedstawia się jako 

osoba na zdjęciu. Dzieci mówią z pamięci, nie czytają opisów w trakcie przedstawiania się, 

jeśli coś zapomną, to nie szkodzi. Ich zadaniem jest powiedzieć jak się nazywają, co się z nimi 

dzieje – swoimi słowami. Od siebie niech dodadzą jak się czują w takiej sytuacji, czy chcą, 

żeby coś się zmieniło w ich życiu i w jaki sposób miałoby się to zmienić (prowadzący zadaje 

właściwe pytania). Każda grupa po swoim wystąpieniu kładzie zdjęcie w jednym z 2 zbiorów 

(w jednym są osoby żyjące w pokoju, mogące się rozwijać, realizować; a w drugim żyjące  

w sytuacji konfliktowej –wskaż, w którym miejscu mają położyć swoje obrazki pierwsze dzieci, 

a kolejne same decydują, do którego zbioru ich zdjęcie pasuje). 

 

5. Podsumowanie części 3 i 4, wprowadzenie do kolejnej (ok. 10 min) 

Omówienie: „Który zbiór bardziej wam się podoba?”, „W którym chcielibyście być?”, 
„Dlaczego?” – kieruj tak pytaniami, by dzieci wybrały zbiór ludzi żyjących  
w pokoju  - „Co jest potrzebne, żeby możliwe było takie życie, jak w zbiorze który 
wybraliście?” „Jaki jest warunek konieczny?” Odpowiedzią oczywiście jest, że pokój, choć 
dzieci mogą też mieć inne pomysły. Gdy jednak dochodzimy do słowa „pokój”,  
zapisz je na przygotowanej dużej kartce wielkimi literami. Następnie zadaj pytanie „Czy my, 
tu w naszym kraju możemy jakoś przyczynić się do pokoju na świecie?”,  
„Co możemy zrobić?”, „Co wy, jako uczniowie i uczennice możecie zrobić?” – po krótkiej 
rozmowie, podczas której należy zapisywać pomysły dzieci (mogą robić to same na kartce 
z zapisanym słowem „POKÓJ”) i podczas której można w kilku zdaniach przybliżyć 
działalność PAH-u w miejscach ogarniętych konfliktami, zasugeruj, że dobrym pomysłem jest 
napisanie listu otwartego do rządzących tego świata/innych ludzi z apelem o pokój.  

 

 



 
 

6. List z apelem o pokój (ok. 15 min) 
 
Poproś uczniów i uczennice o wspólne napisanie listu do rządzących lub po prostu do innych 
ludzi, z apelem o pokój. Zadbaj o to, by list miał właściwy wydźwięk, czyli nie był 
zaangażowany politycznie, a poruszał temat jedynie z „ludzkiego” punktu widzenia. W liście 
można zawrzeć wybrane pomysły dzieci na temat co one same mogą zrobić dla pokoju na 
świecie, zapisane na karcie z napisem „POKÓJ”. List powinien zawierać informację z jakiej 
klasy są dzieci. Po zakończeniu prześlijcie list Zespołowi Edukacji PAH w formie skanu lub 
zdjęcia na adres: kampanie@pah.org.pl lub w listownie na adres siedziby Fundacji. 
Zamieścimy go na facebookowym profilu Szkoła Humanitarna. Dzieci będą miały po 
zajęciach poczucie, że zrobiły coś dla pokoju, że powinny działać i mogą coś zrobić nawet 
będąc dziećmi, a poza tym lajkując pod własnym listem na fb będą mogły niejako przy okazji 
zapoznać się z działalnością PAH-u i ją zacząć wspierać poprzez udostępnianie, a może  
z czasem również angażowanie się. Pisząc list dzieci powinny wiedzieć, że zostanie  
on upubliczniony i podpisany jako „apel o pokój uczniów i uczennic klasy…ze szkoły…”.  
 

7. Gra (pozostały czas) 

 

Jeśli zostanie czas, zaproponuj grę na zakończenie, np. kalambury z hasłami związanymi  

z tematyką poruszaną na zajęciach. Albo można zacząć akcję „sprzątanie świata”. W sali 

powinien znaleźć się kosz/worek/pudło (pojemnik, który da się po zakończeniu akcji 

zamknąć i np. wyrzucić do śmietnika), do którego uczniowie i uczennice będą wrzucali 

wypisane na kartkach sytuacje, które nie podobają im się na świecie (typu: wojna, chciwość, 

zazdrość, zagrożenie…) – taka akcja może trwać przez np. tydzień i po tym tygodniu wspólnie 

odczytajcie to, co uznali za niepotrzebne na świecie, zamknijcie  w pojemniku i wyrzućcie  

do śmietnika. Oczywiście należy zweryfikować propozycje dzieci, część z nich pewnie 

napisze, że niepotrzebne są szkoły, lekcje, nauka i praca. Można porozmawiać z nimi  

(na początku akcji i po, jeśli jest taka potrzeba), żeby sami dostrzegli wartość tego, że mogą 

się uczyć. 

 

Albo odwrotnie, opiszcie co trzeba pielęgnować, żeby był pokój na świecie (umiejętności, 

emocje)? Możecie również ułożyć wielkie tematyczne domino lub krzyżówkę.   

 

DOPASOWANIE NASZYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO PAŃSTWA POTRZEB JEST DLA NAS 

BARDZO WAŻNE. WSZYSTKIE SUGESTIE, RELACJE Z POPROWADZONYCH ZAJĘĆ, PROPOZYCJE 

ORAZ UWAGI DOTYCZĄCE  SCENARIUSZY PROSIMY O PRZESŁANIE NA ADRES: 

KAMPANIE@PAH.ORG.PL .  DZIĘKI NIM BĘDZIEMY MOGLI PRZYGOTOWYWAĆ CORAZ LEPSZE 

TREŚCI DOPASOWANE DO  SPECYFIKI SZKOLNEJ. DZIĘKUJEMY!  
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