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Program „Jestem dobrym kolegą, ale czy zawsze?” został napisany, aby wspomóc rozwój 

społeczno - emocjonalny dziecka. Uspołecznianie dzieci dokonuje się w długotrwałym 

procesie wychowania, w trakcie którego rozwija ono cechy umożliwiające mu umiejętne 

radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Jest to także umiejętność dostosowania się 

do różnych grup społecznych, ich zwyczajów oraz tradycji. Dlatego w wychowaniu dziecka 

tak ważna jest rola nauczyciela i różnych działań podejmowanych przez niego. 

Program ten miał na celu, by dzieci: 

 wprowadzić w świat kulturalnego zachowania się przy okazji różnych sytuacji np. przy 

stole, przy witaniu się; 

 poznały swoje mocne strony, miały poczucie ważności i nie pozwalały siebie 

deprecjonować; 

 radziły sobie ze swoimi uczuciami i impulsywnością; 

 znały techniki i sposoby relaksacji; 

 umiały mówić o swoich uczuciach i emocjach.  

 

Program został podzielony na 5 bloków tematycznych: 

 „Znam zasady dobrego wychowania – savoir vivre”.  

W tym dziale przedszkolaki poznawały zasady dobrego zachowania się przy stole.  

Co czwartek dzieci urządzały w sali „czwartkowe obiady u króla Stasia”, nakrywały do 

stołu, rozkładały naczynia, sztućce, serwetki i kwiaty.  W drugim półroczu uczyły się 

też posługiwania nożem.  
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Poznawaliśmy zasady dobrego wychowania, czytając między innymi książki: „Dobre maniery” 

J. Krzyżanek, „Savoir – vivre czyli dzieciaki i „naopaki” B. Jacewicz oraz „Bon czy ton, savoir 

vivre” G. Kasdepke  

- dzieci wiedzą jak witać się z osobą dorosłą, a jak z dzieckiem. Wiedzą, że nie należy 

przerywać osobie dorosłej, znają zasady kulturalnego zachowania w teatrze, na spacerze i w 

komunikacji miejskiej. Rozmawialiśmy też na temat długotrwałego grania na komputerze i 

jego wpływu na relacje rodzinne. 

 
 

 

 „Wiem, co zrobić z moją złością i innymi silnymi emocjami” 

Rozmawialiśmy z dziećmi na temat różnych emocji i sposobów radzenia sobie z nimi 

podczas zajęć i przy okazji różnych zaistniałych sytuacji.  

Czytaliśmy wiersze np. „Ale wstyd” D. Ziemiec, opowiadania „Co każdy przedszkolak 

odczuwać może ”D. Krassowska.  

Dzieci pokazywały różne emocje podczas zabaw dramowych, rysowały postacie 

przedstawiające różne emocje, graliśmy w różne gry stolikowe np. „Memory 

Humory”, „Dobre Wychowanie”, rzucaliśmy kostką z różnymi emocjami, które potem 

omawialiśmy,  a dzieci pokazywały je. Rozmawiając na temat emocji mówiłyśmy, że 

nie ma złych emocji, tylko złe reakcje na nie. 
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 „Jestem zrelaksowany”   

Często słuchaliśmy płyt z muzyką relaksacyjną, robiliśmy sobie masażyki, ćwiczyliśmy 

techniki napinania i rozluźniania mięśni, w celach relaksacji. Dzieci mówiły co je 

relaksuje, co lubią robić kiedy mają zły nastrój. 

 

 

 

 „Poznaje nowe sposoby rozwiązywania problemów” 

W okresie przedszkolnym dzieci uczą się współżycia w grupie oraz umiejętności  

rozwiązywania problemów w sposób społecznie akceptowalny. Często zachęcałyśmy 

dzieci, aby same rozwiązywały swoje konflikty, czasami podpowiadając sposób 

rozwiązania. Poważniejsze sytuacje omawialiśmy razem w grupie, wtedy dzieci mogły 

przedstawić swoje sposoby rozwiązania danej sytuacji. 
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 „Jaki jestem, potrafię się ocenić” 

W drugim półroczu została wprowadzona „Tabela  dobrych zachowań”. Przez tydzień 

a później dwa, dzieci każdego dnia omawiały swoje zachowanie i przyznawały sobie: 

uśmiechniętą, małą uśmiechniętą lub smutną buzię, reszta dzieci potwierdzała każdą 

decyzję - czy się z nią zgadzają.    

 

  

 

Ewaluacja ankiety 

Rodzice w rozdanej ankiecie ewaluacyjnej pod koniec roku szkolnego 2018/ 2019 ( na 18 

ankiet zwróconych 14) częściej zakreślali wysokie punkty (4 i 5) podkreślając, że: dziecko ich 

dobrze sobie radzi  w trudnych sytuacjach, znacznie lepiej potrafi opisywać swoje uczucia, 

częściej uświadamia sobie przyczynę swojego stanu emocjonalnego, potrafi wartościować 

zachowania dobre i złe, dobrze integruje się z grupą oraz częściej przestrzega określonych 

zasad i umów. Rodzice wielokrotnie podkreślali to w rozmowach i w ankiecie, że cieszą się, 

że powstał ten program. 

Zauważyli, że: 

- stało się pewniejsze siebie,  

- częściej używa form grzecznościowych, 

- chwaliło się znajomością przysłów ,  

- robi masażyki rodzicom, 

- zaczęło w domu zwracać uwagę bratu, że za długo siedzi przy komputerze, zamiast się        

pobawić z rodzeństwem, 

- zaczęło się posługiwać nożem i prawidłowo trzyma łyżkę. 

Bardzo miłym akcentem była wypowiedź w ankiecie jednego z rodziców cyt. „Najlepsza 

kadra! Najlepsza grupa!”. 
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 Korzyści wynikające z programu: 

 

Dla dzieci : 

- potrafi przygotować stół do posiłku, 

- wie jak posługiwać się nożem, 

- potrafi rozwiązywać konflikty  w sposób  akceptowalny społecznie, 

- poszukuje nowych sposobów rozwiazywania problemów,  

- stara się sprawiedliwie ocenić siebie i swoich kolegów, 

- widzi swoje mocne i słabe strony, 

- wie, jak się pozbyć napięcia emocjonalnego,  

- wie, co sprawia mu największą przyjemność, 

- zna kilka przysłów związanych ze stosunkami międzyludzkimi. 

 

Dla rodziców: 

- zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania się podczas różnych sytuacji,  

- potrafi prawidłowo używać sztućców, 

- zna kilka przysłów, rozumie ich sens i potrafi je prawidłowo użyć. 

 

Dla przedszkola: 

-  możliwość podnoszenia umiejętności wychowawczych, 

-  pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 

 

Agnieszka Mierzejewska 

                                                                                                                 Małgorzata Herman 


