
MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁ 4A i 4C- cz.2 

 

ZAJĘCIA: KOLEŻEŃSTWO.  

 

 

Koleżeństwo jest relacją, a więc dzieje się między dwojgiem ludzi. Można zaprzyjaźnić się  

z jedną lub kilkoma osobami i jednocześnie być dobrym kolegą czy dobrą koleżanką dla 

wszystkich. 

Koleżeństwo może być wspaniałą przygodą. Spotykacie ludzi, którzy mają inne 

zainteresowania i talenty, a to oznacza, że możecie się od nich wiele nauczyć. Także wasze 

umiejętności mogą być dla kogoś ciekawe. Mieć kolegę / koleżankę oznacza mieć osobę, której 

można opowiedzieć o swoich radościach i smutkach. Koleżeńskie relacje sprawiają, że macie  

z kim porozmawiać na przerwie w szkole, możecie się razem spotkać i zagrać w planszówkę.  

Dobry kolega / dobra koleżanka: 

 Chętnie rozmawia i próbuje nawiązać kontakt z osobą, która jest smutna, nieśmiała  

i być może czuje się samotna; 

 Nie ocenia drugiej osoby na podstawie ubrań, fryzury czy 

posiadanych gadżetów; 

 Pomaga w każdej sytuacji; 

 Wszystkich traktuje z szacunkiem i z nikogo się nie naśmiewa; 

 Nie zazdrości, ale cieszy się z sukcesów swoich kolegów  

i koleżanek; 

 Wstawia się za osobą, która doświadcza przykrości, broni 

słabszych. 

Być koleżeńskim to być uczynnym, życzliwym, serdecznym, pomocnym.   

Ćwiczenie 1 – „Kwestionariusz samooceny czyli jak postrzegam siebie, jak siebie oceniam.” 

Masz przed sobą dwie listy: jedna ze zbiorem określeń pozytywnych, druga negatywnych. Przeczytaj je 

uważnie i zastanów się, w jakim stopniu cechy te występują u Ciebie. Stopień nasilenia danej cechy 

zaznacz w danym polu krzyżykiem. Dokonaj podsumowania. Jakie wyciągasz wnioski? Jeśli widzisz 

potrzebę pracy nad sobą – to w jakich dziedzinach?  A z czego możesz się już cieszyć? 

Lista I 

Lp. Cechy negatywne W wysokim 
stopniu 

W 
średnim 
stopniu 

W 
małym 
stopniu 

Wcale 
tak nie 

jest 

1. Jestem lekkomyślny/a     

2. Jestem niezdecydowany/a     

3. Jestem nerwowy/a     

4. Jestem leniwy/a     

5. Jestem niesystematyczny/a     



6. Jestem niezdyscyplinowany/a     

7. Jestem niesamodzielny/a     

8. Jestem zazdrosny/a     

9. Jestem złośliwy/a     

10. Jestem roztargniony/a     

Razem:     

 

Lista II 

Lp. Cechy pozytywne W 
wysokim 
stopniu 

W 
średnim 
stopniu 

W 
małym 
stopniu 

Wcale 
tak nie 

jest 

1. Jestem koleżeński/a     

2. Jestem uprzejmy/a     

3. Jestem wyrozumiały/a     

4. Jestem punktualny/a     

5. Jestem prawdomówny/a     

6. Jestem obowiązkowy/a     

7. Jestem samodzielny/a     

8. Jestem pracowity/a     

9. Jestem oszczędny/a     

10. Mam silną wolę     

Razem:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA: DOBRE WYCHOWANIE. 

Zasady dobrego wychowania czynią codzienne życie łatwiejszym i piękniejszym, kształtują 

charakter osoby, która zgodnie z nimi postępuje.  

Z języka francuskiego to  savoir-vivre (wymawiamy sawuar wiwr). 

Zasady dobrego wychowania obejmują wszystkie dziedziny życia. Podpowiadają, jak postąpić 

w konkretnej sytuacji, aby nie tylko pokazać się z  dobrej strony, ale również sprawić, by innym 

było przyjemnie przebywać w naszym towarzystwie. 

Znajomość zasad dobrego wychowania jest przydatna w wielu sytuacjach: gdy spotykacie 

rodziców kolegi, gdy rozmawiacie z nauczycielem, gdy jesteście w kinie czy na obiedzie w 

restauracji.  

Pamiętaj zawsze o magicznych słowach: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”. 

Dobre maniery w praktyce to między innymi: 

 W domu – pamiętamy o urodzinach, imieninach, świętach, 

składamy życzenia, pomagamy w domowych obowiązkach, jemy 

wspólnie posiłki, ….. 

 W szkole – pozdrawiamy nauczycieli i innych pracowników mówić 

„dzień dobry” czy „do widzenia”; pomagamy innym w nauce; nie 

spóźniamy się na lekcje, rozmawiamy kulturalnie, …... 

 W miejscach publicznych (np. kino, teatr, muzeum) – nie korzystamy z telefonu, nie 

robimy zdjęć, nie rozmawiamy głośno, …….. 

 Dobre wychowanie to umiejętność kulturalnego i eleganckiego zachowania się w każdej 

sytuacji. To postawa otwartości i życzliwości względem drugiego człowieka, ale także bardzo 

konkretna wiedza: jakie ubranie włożyć na uroczystość, a jakie na wycieczkę, jak zachować się 

w różnych miejscach, czy w jaki sposób rozpocząć rozmowę z nowopoznaną osobą. 

Dobre wychowanie ułatwia życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 1 Test „+”, „-„ 

Ustosunkuj się do poniższych zdań. Jeśli zachowanie jest zgodne z zasadami dobrego wychowania, 

wstaw w rubryce „+”, jeśli nie to wstaw „-”. 

Co nas kompromituje? +/- 

Pokazywanie palcem na jakąś osobę.  

Przepuszczenie starszej osoby w drzwiach windy.  

Trzymanie rąk w kieszeni podczas rozmowy.  

Trzaskanie drzwiami.  

Żucie gumy na lekcji.  

Ustąpienie miejsca w autobusie.  

Odwracanie się plecami do rozmówcy.  

Głośny śmiech  w kinie podczas seansu filmowego.  

Podnoszenie ręki w klasie na lekcji  

 

Ćwiczenie 2. Jaki strój obowiązuje, gdy: 

❖ Jedziesz na wycieczkę ……………………………………………………………………………………………………………… 

❖ Idziesz do szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ Wybierasz się do teatru ………………………………………………………………………………………………………….. 

❖ Jesteś zaproszony/a na przyjęcie rodzinne ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


