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CELECELE
• Propagowanie właściwych wzorców zachowania; 
• Zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania; 
• Motywowanie do stosowania się do zasad savoir-vivre w różnych sytuacjach;
• Wskazanie dzieciom wpływu savoir-vivre na codzienne życie i relacje rówieśnicze;
• Wyrabianie szacunku do siebie i innych;



CO TO JEST DOBRE CO TO JEST DOBRE 
WYCHOWANIE?WYCHOWANIE?

• Metodą burzy mózgów dzieci próbowały 
odpowiedzieć na powyższe pytanie.

• Najczęściej pojawiające się definicje to: 
„siedzenie cicho w kościele, nie krzyczymy,  
mówimy dziękuję, nie plujemy na ulicy, 
słuchamy rodziców, nie robimy brzydkich min 
w aucie, siedzimy cicho przy stole, mówimy 
proszę, gdy coś chcemy”.

• Ułatwieniem dla dzieci w formowaniu definicji 
było opowiadanie z książki G. Kasdepke pt. 
„Co to jest savoir-vivre?”

• Razem z przedszkolakami słuchaliśmy 
wiersza pt. „Kwoka” J. Brzechwy i piosenki 
pod tym samym tytułem.  "Kto chce mieć 
przyjaciela" D. Wawiłłow,

      Taniec "Podajmy sobie ręce„, „Nie chcę       
cię znać”.

• Ponadto czytaliśmy również książkę pt. 
„Biedronka” autorstwa E. Carle.

• Dzieci razem z naszą pomocą utworzyły 
„Drzewko dobrych manier”.



NASZA BIBLIOTECZKANASZA BIBLIOTECZKA



KAŻDY Z NAS JEST INNYKAŻDY Z NAS JEST INNY
• W ramach tych zajęć dzieci wysłuchały historię słonia o imieniu Elmer z książki 
• pt. „Elmer słoń w kratkę”. Uczyliśmy się tego, że nawet jeśli ktoś jest inny to nie 

znaczy, że jest gorszy! Każdy z nas jest wyjątkowy – to przesłanie wynikające z 
naszych zajęć.  Potem składaliśmy Elmera z papieru.

• Przeprowadziłyśmy zajęcia wg scenariusza pod powyższym tytułem, którego celem 
było uczenie  szacunku wobec innych i poznanie praw dzieci w ramach tematu 
kompleksowego „Wielka sprawa – nasze prawa”.

• Ważnym wydarzeniem w życiu dziecka są urodziny. W naszej grupie obchodziliśmy je 
składając sobie życzenia, przygotowując laurki oraz wspólnie się bawiąc.

      Solenizant był w tym dniu wyróżniony – za nim ustawialiśmy się do ogrodu, wybierał 
        czym chce się bawić itp.

• Sprawdzaliśmy czym się różnimy za pomocą lusterek.



ŚWIĘTOWANIE URODZINŚWIĘTOWANIE URODZIN



STAJEMY SIĘ LEPSISTAJEMY SIĘ LEPSI
• W naszej grupie funkcjonuje „Piątek dniem zabawek przyniesionych z domu” – na 

początku dzieci nie potrafiły dzielić się z innymi swoimi zabawkami. Uczyliśmy się 
pytać o pozwolenie, cierpliwie czekać na swoją kolej, szanować zabawki innych i być 
za nie odpowiedzialnymi. Wprowadziłyśmy też zasadę nie przynoszenia do 
przedszkola zabawek militarnych. 

• Odbyły się zajęcia–„ Dobre emocje znamy i złość już żegnamy”.
• W naszej Sali również powstał kącik emocji, w ramach zajęć dzieci wykonały też 

emopatysie.
• Oprócz tego wprowadziłyśmy system motywacji dzieci do lepszego zachowania w 

formie Ptaków”, które lecą wysoko lub nisko.



EMOPATYSIEEMOPATYSIE



BUTELKI EMOCJIBUTELKI EMOCJI



ETYKIETA NA CO DZIEŃETYKIETA NA CO DZIEŃ
• Rytuałem w naszej grupie jest poranne powitanie najpierw  z nauczycielem, a potem 

cała grupa wita się piosenką „Na dzień dobry” z repertuaru M. Kluzy.
• Wdrażałyśmy dzieci do używania zwrotów grzecznościowych między innymi poprzez: 

piosenki „Pochwała dobrego wychowania”, „Magiczne słówka”, „Dobre wychowanie”, 
wiersze: J. Niedbały „Zaczarowane słowa”, Cz. Janczarskiego „Piękne zwyczaje”.

• Oprócz tego Borys wraz z mamą postanowił uczcić święto wszystkich kobiet z naszej 
grupy i małych i dużych przynosząc piękne kwiaty dla każdej z nas.

• Dzieci wykonały również dla swoich mam laurki na Dzień Kobiet.
• Ponadto świętowaliśmy też Walentynki – dzięki zaangażowaniu Borysa i jego mamy 

(przyniósł słodkości dla każdego).



BORYS WRĘCZA BORYS WRĘCZA 
DZIEWCZYNKOM KWIATYDZIEWCZYNKOM KWIATY



LAURKI NA WALENTYNKILAURKI NA WALENTYNKI



WIZYTA W KWIACIARNIWIZYTA W KWIACIARNI



ZACHOWANIE PRZY STOLEZACHOWANIE PRZY STOLE
• Zwracałyśmy szczególną uwagę na prawidłowe mycie rąk przed posiłkami, 

zasłanianie buzi przy kaszlu, prawidłowe korzystanie z chustki higienicznej.

• Dzieci miały okazję pełnić rolę dyżurnego i ze swych obowiązków były rozliczane na 
koniec tygodnia.

• Naszym rytuałem jest śpiewanie piosenki „Smacznego” przed posiłkiem.
• Uczyliśmy się posługiwać sztućcami, nakrywać do stołu



ZABAWA TEMATYCZNA ZABAWA TEMATYCZNA 
-PRZYJĘCIE-PRZYJĘCIE



WIZYTA W RESTAURACJI



DBAMY O SIEBIEDBAMY O SIEBIE
• W ramach zajęć utrwalaliśmy zasady higieny.
• Zapoznałyśmy dzieci z piosenką „Mydło” Fasolek.
• W naszej grupie od tego roku dzieci myją zęby, wiedzą, że najważniejsza jest 

profilaktyka.







„„JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ 
PISZĄ”PISZĄ”

•  W ramach tego zagadnienia zwracałyśmy uwagę dzieci i rodziców na odpowiednie 
ubranie dzieci na uroczystości przedszkolne, wyjścia do teatru, koncerty.

• Przeprowadziłyśmy warsztaty z udziałem dzieci i rodziców pt. „Jak Cię widzą, tak Cię 
piszą”.

• Dzieci również bawiły się w kąciku mody.



WIZYTA U FRYZJERAWIZYTA U FRYZJERA



PRZYGOTOWANIE BABECZEK DLA GOŚCI - PRZYGOTOWANIE BABECZEK DLA GOŚCI - 
RODZICÓWRODZICÓW







KĄCIK MODY





ZASADY BEZPIECZNEGO ZASADY BEZPIECZNEGO 
ZACHOWANIAZACHOWANIA

• Za każdym razem kiedy wychodzimy poza teren przedszkola odbywamy z dziećmi 
pogadankę na temat bezpiecznego zachowania.

• Udało nam się jechać na wycieczkę autokarową do Szreniawy, tramwajem do 
weterynarza przy ulicy Sielskiej, pójść na Cavaliadę, do palmiarni.

• Przypominamy o tym, że kulturalnego człowieka można poznać po jego uprzejmości 
wobec innych, jesteśmy dla dzieci przykładem.

• Wychodziliśmy między innymi do sklepu, piekarni, fryzjera, bibliotek, księgarni, 
Starego Zoo, na skrzyżowanie, do weterynarza. Dzieci z naszą pomocą 
przygotowywały podziękowania za zaproszenie nas do ciekawych miejsc.













PODRÓŻE MAŁE I DUŻEPODRÓŻE MAŁE I DUŻE
• Zajęcia dotyczyły zachowania podczas wyjazdu na wakacje.
• Rozmawialiśmy też o zwyczaju wysyłania kartek z wakacji. 



QuizQuiz
Gdy coś dostaję mówię:(……….).

Gdy okulary babci przynoszę, grzecznie podaje i mówię:(………)

Gdy chcę coś dostać, mówię tak samo bardzo cię(………….), daj mi to 
mamo.
Gdy się kanapka dzielę z kolegą, to mu ja wręczam życząc(………).

Kiedy na dworze witam sąsiada, grzecznie(………..) rzec mu wypada.
A gdy się żegnam, to bez wątpienia ładnie powiedzieć jest(………….).
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