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„Uprzejmość to waluta, co bogaci nie tego, kto ją otrzymuje, ale tego, kto ją rozdaje" 

– przysłowie perskie  
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WSTĘP 
   

Wraz nieustannym postępem cywilizacyjnym zmienia się hierarchia wartości, jakim hołdują nowe pokolenia. Nowoczesna rodzina bardzo 

często przestaje wychowywać dzieci, kłaść nacisk na kultywowanie tradycji praktykowania dobrych manier. Bardzo często w pogoni za 

materialnymi wartościami ludzie zapominają o rzeczach zdawałoby się oczywistych, takich jak życzliwość, uprzejmość – o właściwym 

zachowaniu w życiu codziennym. Uwagi o tym, ze czegoś nie wypada robić traktowane są jako przestarzałe, niemodne, niepostępowe. 

 

Szkoła ma możliwość dobrego wychowywania dzieci i młodzieży, możliwość zapobiegania niepożądanym zachowaniom. Podstawowym 

celem działań edukacyjnych prowadzanych w szkole jest wszechstronny rozwój ucznia. Dzieci kształcą tutaj umiejętności wykorzystywania 

zdobytej wiedzy, formują swój światopogląd, dzięki czemu przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

Dlatego też nauczanie umiejętności odpowiedniego postępowania należy zacząć już od najmłodszych lat życia dziecka tak, aby w dorosłym 

życiu nie potrafiło sobie bez niego wyobrazić życia.  

 

Savoir – vivre (z języka francuskiego savoir - wiedzieć, vivre - żyć; „znajomość życia”) to wywodząca się z tradycji praktyczna i bardzo 

przydatna umiejętność właściwego zachowania się, to sztuka elastycznego stosowania zasad, akcentowania własnej indywidualności i 

osobowości. Dobre maniery nie krępują, nie usztywniają, ale zapewniają swobodę i poczucie bezpieczeństwa, pozwalają na bycie sobą. 

 Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia: 

 nakrywania, podawania do stołu i jedzenia; 

 wyglądu, prezencji i właściwego ubioru; 

 form towarzyskich (np. w pracy, na przyjęciu); 

 komunikacji interpersonalnej (również telefonicznej i internetowej); 
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 zachowania się w szczególnych sytuacjach.  

 

Niniejszy program profilaktyczno – wychowawczy dla klas I – III dotyczy modelowania osobowości dziecka oraz wspierania jego 

rozwoju poprzez proponowane treści, a także poprzez indywidualny kontakt nauczyciela z dziećmi. Zaś celem programu jest wywarcie takiego 

wpływu na ucznia, by potrafił świadomie i godnie współżyć z ludźmi, by znajomość zasad savoir – vivre dała mu poczucie pewności siebie w 

każdej sytuacji. 

 

Program „Dobre maniery łamią bariery” jest zgodny z podstawą programową I etapu edukacji. Jest również elementem uzupełniającym 

do wybranego programu realizowanego w danym oddziale. Jego realizacja nie wymaga dodatkowych godzin. Może być realizowany w każdym 

środowisku, niezależnie od typu szkoły i możliwości intelektualnych uczniów. 
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CELE PROGRAMU 
 

Cel ogólny – kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach 
 

 

Cele szczegółowe: 

 

 ćwiczenie umiejętności kulturalnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi; 

 tworzenie atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka 

 podnoszenie kultury osobistej uczniów; 

 wdrażanie uczniów do powiązania zdobytej wiedzy z praktyką dnia codziennego; 

 uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia; 

 poprawa sposobu funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej; 

 lepsza integracja zespołu uczniowskiego; 

 wyrabianie szacunku dla siebie i innych; 

 wyrabianie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo; 

 wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole; 

 wdrażanie uczniów do powiązania zdobytej wiedzy z praktyką dnia codziennego. 
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OCZEKIWANE REZULTATY 
 

Uczeń: 

 

 potrafi kulturalnie zwracać się do innych , używa zwrotów grzecznościowych; 

 potrafi prawidłowo i kulturalnie zachowywać się przy stole; 

 zna i stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach; 

 dba o piękno języka ojczystego; 

 przestrzega zasad zgodnego współdziałania w grupie; 

 dostrzega i rozumie potrzeby innych; 

 szanuje wartości takie jak: dobro , prawdę , uczciwość , życzliwość, wyrozumiałość; 

 wyraża swoje uczucia i potrzeby a także dostrzega je u innych. 

 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
 

1. Pogadanki, dyskusje. 

2. Przedstawienia, scenki sytuacyjne. 

3. Konkurs szkolny. 

4. Wystawy prac. 
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5. Gazetki klasowe i szkolne. 

6. Redagowanie haseł grzecznościowych. 

7. Wykorzystywanie ciekawych środków dydaktycznych, w tym technik komputerowych. 

8. Warsztaty zajęciowe. 

9. Zajęcia czytelnicze. 

10. Zajęcia „otwarte”. 

11. Zorganizowane wyjścia poza placówkę.  

 

 

TEMATY DO REALIZACJI 
 

Program realizowany będzie w ramach trzech bloków tematycznych skupiających szereg rozmaitych treści: 

 

 

I. Magiczne słowa. Kultura spędzania czasu wolnego 

 

 

II. Wokół stołu. Piękno polskiej mowy 

 

 

III. Bezpieczna droga do szkoły 
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W ramach głównych obszarów realizowane będą zagadnienia z zakresu: 

 

 używania „czarodziejskich słów”: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia; 

 zasad bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły, w szkole i poza nią; 

 prawidłowego korzystania z telefonu; 

 kulturalnego spożywania posiłków; 

 prawidłowego nakrywania stołu; przygotowanie wigilijnego stołu; 

 odpowiedniego składania życzeń; 

 sztuki pakowania i wręczania prezentów; 

 zasad kulturalnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego; 

 kulturalnego i poprawnego wysławiania się; 

 zasad prawidłowego zachowania w środkach komunikacji miejskiej; 

 dbałości o odpowiedni ubiór; 

 kształtowania tolerancji i empatii; 

 odpowiedniego zachowania w stosunku do rodziców, nauczycieli, osób starszych 
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TERMINY REALIZACJI 
 

Program przeznaczony jest do realizacji w roku szkolnym 2013/2014. Poszczególne bloki tematyczne realizowane będą w następujących 

terminach: 

 

I – wrzesień – listopad 2013 

 

III – grudzień 2013, styczeń – luty 2014 

 

II – marzec – maj 2014 

 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 
 

Autorzy programu oraz wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas I – III. 
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SPOSOBY REALIZACJI 
 

Lp. Realizowane tematy Sposób realizacji Termin realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

 
1. 

 
 
 
 
Magiczne słowa. Kultura 
spędzania czasu wolnego 
 

Konkurs motywacyjny „Mistrz Świetlicy” rozstrzygany w 
trzech kategoriach” „Mistrz Aktywności”, „Mistrz 
Porządku” oraz „Mistrz Dobrego Zachowania” 

Cały rok szkolny Nauczyciele 
świetlicy 

Witanie rodziców przy wejściu do szatni klas I – III przez 
nauczycieli 

 
14 – 18.11. 2013 

Nauczyciele 
pełniący poranny 

dyżur w szatni 
Przedstawianie sytuacji z życia codziennego w 
inscenizacjach i scenkach dramowych 

Cały rok szkolny Wszyscy 
nauczyciele 

Audycja szkolna nt. Dnia Życzliwości Listopad 2013  
„Tydzień Miłego Ucznia” Listopad 2013 Wszyscy 

nauczyciele 
Konkurs literacki dla klas I – III – układanie krótkich 
wierszyków nt. dobrego zachowania 

Listopad 2013 Wszyscy 
nauczyciele 

Scenki sytuacyjne z wykorzystaniem slajdów (na peronie; w 
muzeum; w kościele) 

Listopad 2013  

 
2. 

 
 
 
 
Wokół stołu. Piękno polskiej 
mowy 

Wizyta w restauracji Styczeń/luty 2014 Autorzy programu 
Konkurs dotyczący zasad kulturalnego zachowania w 
stołówce szkolnej 

Styczeń/luty 2014 Nauczyciele 
świetlicy 

Redagowanie życzeń z różnych okazji Na bieżąco Wszyscy 
nauczyciele 

Wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych 
Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy 
ul. Sudolskiej 

Grudzień 2013 
Marzec 2014 

 

Ćwiczenia praktyczne w nakrywaniu i dekoracji stołu Grudzień 2013 Wszyscy 
nauczyciele 

Warsztaty – sposoby pakowania prezentów Grudzień 2013  
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3. 

 

Bezpieczna droga do szkoły 

Układanie wierszy o bezpieczeństwie Na bieżąco   
Świetlica otwarta dla rodziców – „Światełka odblaskowe” Na bieżąco Nauczyciele 

świetlicy 
Autorzy programu 

Współpraca z Policją i Strażą Miejską – prezentacje, 
pogadanki, zajęcia pokazowe 

Na bieżąco Autorzy programu 

 
 

4. 

 
  
 
 
Wszystkie tematy 

Udział w warsztatach „Akademia Dobrych Manier” jako 
przygotowanie do szkolnego konkursu savoir - vivre 

Listopad 2013 Autorzy programu 

Wykonywanie dekoracji, plakatów oraz gazetek ściennych 
zdobiących korytarze szkoły 

Cały rok szkolny Autorzy programu 

Organizacja przedstawień dla uczniów klas I – III oraz 
zaprzyjaźnionych przedszkoli 

Na bieżąco Autorzy programu 

Zajęcia czytelnicze Cały rok szkolny Nauczyciele 
świetlicy 

Swobodne wypowiedzi uczniów Cały rok szkolny Wszyscy 
nauczyciele 

Prezentacje multimedialne  Na bieżąco  
Twórcza działalność dzieci – wykonywanie prac 
plastycznych, pisanie wierszy, opowiadań 

Na bieżąco Wszyscy 
nauczyciele 
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EWALUACJA 
 

 Program „Dobre maniery łamią bariery” przeznaczony jest do realizacji dla pierwszego etapu edukacji. Nauczyciele w ciągu roku 

szkolnego dążąc do realizacji zamierzonych celów, kształtowania u uczniów właściwych postaw muszą dokonywać ciągłej ewaluacji. Jest to 

konieczne by w trakcie realizacji dokonywać zmian i korekt. Informacje takie uzyskamy dzięki korzystaniu z różnych źródeł. Służyć temu 

będą: 

 

 obserwacje; 

 rozmowy; 

 konkursy; 

 zadania praktyczne – praktyczna działalność uczniów. 

 

Będą one prowadzone cyklicznie w ciągu roku szkolnego. Po zakończeniu realizacji programu przeprowadzony zostanie konkurs. Wyniki 

będą analizowane i posłużą do ulepszania i modyfikowania pracy wychowawczej.  


