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Miejsce realizacji:  

świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie 

 

 
Wprowadzenie 

„Świetliczaki i bon ton”,  

to program wychowawczy poświecony zasadom zachowania się w różnych 

sytuacjach. Program jest moją reakcją na zachowania dzieci zaobserwowane 

zarówno podczas zwyczajnych, codziennych sytuacji, jak i tych bardziej 

odświętnych, jak wizyta w teatrze czy przejazd środkiem komunikacji miejskiej. 

Program ten jest skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Został 

stworzony z myślą o zajęciach odbywających się w szkolnej świetlicy, która 

spełnia funkcję dydaktyczną, opiekuńczą ale także wychowawczą - wychowuje  

kulturalnego człowieka. Młodszy wiek szkolny to doskonały moment by 

rozpocząć tę pracę, bo „czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Nawyki 

wyrobione w dzieciństwie towarzyszą nam przez całe życie. A zasady dobrego 

wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać. Praca z 

dziećmi z klas I-III pokazała, że dzieci bardzo często nie wiedzą jak należy się 

zachować w przeróżnych sytuacjach np.: w teatrze, muzeum. A znajomość 

zasad dobrego wychowania, jest  jak znajomość przepisów ruchu drogowego, 

które ułatwiają nam życie, sprawiają, że wiemy jak się poruszać. Stworzyłam 

ten program by przekazać uczniom pewne minimum, kilka wskazówek 

dotyczących kultury w codziennym życiu. 



Powyższy program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego 

dla klas I-III szkoły podstawowej i realizuje następujące jej zadania: 

 rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do 

prawdy;  

 rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe 

otoczenie,  

 dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne 

do rozumienia świata,  

 korzystanie ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na 

danym etapie edukacyjnym,  

 znajomość form użytkowych: list, życzenia, zaproszenie, zawiadomienie 

 dbałość o kulturę wypowiadania się w różnych sytuacjach społecznych, 

zwracanie się do rozmówcy w sposób kulturalny; stosowanie  formuł 

grzecznościowych. 

 

Adresat: 

Uczniowie kl. I – III uczęszczający do świetlicy SP nr 5 w Gnieźnie 

 

Sposób realizacji programu 

Program przeznaczony jest do realizacji na zajęciach w świetlicy szkolnej w 

klasach I-III szkoły podstawowej. Program przewidziany jest na 8 spotkań 

realizowanych raz w tygodniu. Obejmuje 7 tematów( realizacja każdego z 

tematów zakończy się sformułowaniem „złotej zasady” a na ostatnich zajęciach 

uczniowie stworzą katalog Mistrza Dobrych Manier, jako podsumowanie cyklu 

zajęć).  



Treści 

1. Bon ton, savoir vivre, -wprowadzenie do tematyki zajęć 

2. Magiczne słowa ( dzień dobry, dowidzenia, proszę, dziękuję, przepraszam) 

3. Przy stole (nakrywanie do stołu, posługiwanie się sztućcami, zachowanie 

przy stole) 

4. Instytucje kultury (kino, teatr, biblioteka, muzeum) 

5. Proszę wsiadać… (zachowanie się w środkach masowej komunikacji) 

6. Piszemy listy (adresat, nadawca, zwroty grzecznościowe, formuła listu) 

7. Telefoniczne obyczaje (co powiedzieć kiedy dzwonię, poczta głosowa, 

godziny w jakich wypada zadzwonić) 

8. Mistrz Dobrych Manier (spisanie zasad). 

 

 

Cel główny: 

 

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. 
 

 

Cele szczegółowe: 

 Zapoznanie uczniów z powszechnie obowiązującymi zasadami dobrego 

wychowania  

 Podniesienie kultury osobistej uczniów 

 Wdrażanie do stosowania zasad savoir vivre w  codziennym życiu 

 Wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych  

 

Przewidywane efekty: 

 

Uczeń: 

 potrafi wyjaśnić pojęcie bon ton, kindersztuba, savoir vivre  

 zna i stosuje zwroty grzecznościowe 

 potrafi nakryć do stołu używając podstawowej zastawy stołowej 

 zna zasady zachowania się przy stole 

 potrafi posługiwać się sztućcami 

 wie jak należy zachować się w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum) 



 potrafi dostosować strój do okoliczności 

 zna zasady obowiązujące w środkach masowej komunikacji 

 zna pojęcie adresat, nadawca, potrafi prawidłowo zaadresować kopertę 

 zna zasady które obowiązują podczas korzystania z telefonu 

 zna godziny w jakich można do kogoś dzwonić , wie kiedy nie wypada tego 

czynić 

 

 

Formy, metody i środki dydaktyczne: 

 

Formy pracy: 

 grupą 

 indywidualna 

 zbiorowa 

 

Metody: 

 Pogadanka 

 Opis 

 Praca z tekstem 

 Pokaz i obserwacja 

 Inscenizacje 

 

Środki dydaktyczne: 

 Słowniki, encyklopedie 

 Sztućce, serwetki, zastawa stołowa 

 Koperty, kartki pocztowe, znaczki 

 Telefony 

 

 

Ewaluacja 

Badanie ewaluacyjne przebiegać będzie dwuetapowo. Będzie obejmowało 

analizę porównawczą wiedzy i umiejętności dzieci objętych programem (test i 

obserwacja), przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Uzyskane wyniki 

zostaną wykorzystane  do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.  

 

 


