
W grupie Wróbelki realizowana była innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym 

PODRÓŻ DO KRAINY DOBRYCH MANIER 

 

„Dobre maniery składają się z drobnych poświęceń” 

Ralph Waldo Emerson 

 

Dobre maniery to temat trudny dla wielu ludzi. Niektórzy niesłusznie mylą je 

z nakazami i zakazami. Dla dzieci dopasowywanie się do zasad życia społecznego to czasami 

trudne zadanie. Natomiast etykieta może być wspaniałą przygodą do Krainy Dobrych Manier. 

Celem innowacji jest przemyślane działanie w sytuacjach codziennych, odwołanie się 

do poznanych norm, zachowań. Podczas jej realizacji zajmujemy się szukaniem odpowiedzi 

na wiele pytań dotyczących odpowiedniego sposobu zachowania w sytuacjach życia 

codziennego. Poruszamy tematy i staramy się rozwiązać problemy dotyczące komunikacji, 

porządku, higieny, zachowania się przy stole oraz sposobu nawiązywania relacji z innymi 

ludźmi. Umiejętności, które  poznajemy i wdrażamy, na pewno okażą się przydatne w życiu 

codziennym. 

Celem innowacji jest również odkrycie 

przez przedszkolaków ich mocnych stron, 

nabycie pewności siebie, pozyskanie 

umiejętności społecznych. Innowacja ma za 

zadanie sprawić, aby dzieci stały się 

samodzielne, szczęśliwe, a przede wszystkim 

potrafiły się odnaleźć w nieznanej  sytuacji. 

Poprzez udział w wielu zabawach, działaniach, 

zabawach dramowych. 

Do realizacji innowacji zostały wykorzystane książki: „Mali dyplomaci, czyli jak zasady 

pomagają zrozumieć świat” Łukasza Walewskiego, „Bon czy ton, savoir-vivre dla dzieci” 

Grzegorza Kasdepke, „Dobre Maniery Cecylki Knedelek. Czyli o tym, że wypada wiedzieć, co 

wypada” Joanny Krzyżanek. 

 

 

 



Podczas realizacji innowacji podejmowaliśmy wiele działań: 

 czytanie opowiadań, 

 scenki sytuacyjne, 

 rozmowy, 

 zabawy tematyczne, 

 kącik książki, 

 „mapa myśli”, 

 zabawy dramowe, 

 działania praktyczne. 

Efektem tych działań są umiejętności wykorzystywane w różnych sytuacjach w grupie, w 

domu, podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich. Te wszystkie umiejętności są bardzo 

trudne, często to dorośli ich nie potrafią. Dlatego staramy się je ciągle utrwalać, wdrażać w 

życie grupy. Efektem są również dyskusje, analiza postępowania, ocena sytuacji. 

Udało się nam zrealizować tematy: 

1. Etykieta- co to takiego? 

2. Moja postawa mówi o mnie. 

3. Jak zapraszać gości? 

4. Zachowanie się przy stole. 

5. Ja to chcę! 

6. Kto kogo wita? 

7. Jak dawać i przyjmować prezenty. 

8. Każdy kraj ma swoje zwyczaje. 

9. Jak ze sobą rozmawiać? 

10. Każdy z nas jest inny. 

11. Życie w czasach pandemii 

12. Jak zachować się w teatrze i w kinie? 

13. kwiatkiem do góry, czy do dołu? 

14. Obowiązki domowe. 

15. Higiena ważna sprawa. 

16. Bezpieczeństwo w internecie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i realizacja: Anna Kaczor, Katarzyna Mucha, Ewa Szewczyk 


