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„ ZNAM SIEBIE, KOMUNIKUJĘ SIĘ I 

WSPÓŁPRACUJĘ Z INNYMI, DOSTRZEGAM ICH 

PROBLEMY” 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Przejście dziecka z przedszkola do szkoły jest dla niego bardzo ważnym 

krokiem. To przekroczenie pierwszego progu edukacyjnego. Dla niektórych jest 

on za wysoki i jego pokonanie wymaga wiele wysiłku. Inni przeskakują go z 

łatwością, ale dość szybko okazuje się, ze trudno jest odnaleźć się w nowym 

miejscu. Szkoła mimo wielu starań, nie zawsze daje dziecku poczucie 

bezpieczeństwa. Duża przestrzeń, ogrom uczniów zróżnicowanych wiekowo, 

hałas powodują, że dzieci nie radzą sobie w nowym środowisku z konfliktami, 

lękami, stresem oraz wymaganiami, jakie stawiają dorośli. 

        Zewsząd docierają do nas informacje o przemocy w szkole, narkomanii i 

pijaństwie wśród młodzieży, a nawet dzieci, jak temu zaradzić, jak ustrzec 

dzieci przed negatywnym wpływem otoczenia?  W jaką wiedzę i umiejętności je 

wyposażyć by potrafiły przebrnąć przez różne przeszkody, jakie szykuje życie?   

Zdaniem wielu ekspertów o sukcesie dziecka w szkole decyduje przede 

wszystkim zbiór cech emocjonalnych i społecznych takich jak: „ pewność siebie 

i ciekawość, wiedza o tym, jakiego zachowania oczekuje się od niego i jak ma 

powściągać impuls, aby nie zachowywać się źle, umiejętność czekania, 

stosowanie się do wskazówek i zwracania się do nauczycieli o pomoc oraz 

zdolność wyrażania swoich potrzeb w kontaktach z innymi dziećmi”. Są one 

nabywane i kształtowane poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej. 

         Opracowany przez nas autorski program wychowawczy ma kształtować 

charakter dziecka, rozwijać inteligencję emocjonalną poprzez zdobywanie 

wiedzy i życiowego doświadczenia. 

          Głównym celem naszego programu jest: 

 „ Wychowanie dziecka mającego poczucie własnej wartości i przygotowanego 

do życia zgodnego z ogólnie akceptowanymi normami społeczno – moralnymi” 

          Przeznaczony jest dla dzieci  3 – 6 letnich, podczas realizacji na zajęciach 

planowych, zabaw, zajęciach popołudniowych i innych. Program wychowawczy 

został podzielony na 8 działów związanych bezpośrednio ze składnikami 

inteligencji emocjonalnej, a ich treści stanowią wzajemne dopełnienie lub 

rozszerzenie . 

1. Osobisty potencjał. 

2. harmonia społeczna. 

3. Samoświadomość. 

4. Szczęście. 

5. Twórcze myślenie. 

6. Wrażliwość. 

7. Empatia. 

8. Samokontrola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OSOBISTY POTENCJAŁ 

 
 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, poczucie 

własnej wartości. 
 

 
              Treści           Cele szczegółowe 

-  prezentowanie własnej osoby przez 

podawanie maksymalnej ilości informacji, w 

tym także cech charakteru, 

- określanie własnych upodobań, marzeń , 

zainteresowań, dążeń, 

- planowanie, realizacja, omawianie własnej 

działalności, 

- odczuwanie dumy z siebie i postrzeganie się 

w pozytywnym świetle, 

- wyszukiwanie mocnych stron dziecka,   

podkreślanie jego ważności, 

- pozytywne wyrażanie się o sobie i innych, 

- uczestniczenie w sytuacjach, kiedy 

nabywa się przekonania, że wiele zależy 

ode mnie, 

- porównywanie swojego wyglądu z 

wyglądem innych dzieci z jednoczesnym 

uznaniem wszelkiej odrębności za 

zjawisko naturalne, 

- kształtowanie umiejętności wchodzenia w 

role, które pomagają poczuć się 

potrzebnym i ważnym, 

- potrafi podać podstawowe informacje o 

sobie, 

 

- zna swoje zainteresowania, otwarcie o nich 

mówi, 

- realizuje zaplanowane działania, ocenia 

siebie,  

- wierzy we własne możliwości, 

 

- gromadzi informacje o sobie, 

 

 

 

 

 

- akceptuje siebie i innych, 

 

 

 

- prezentuje swoje możliwości, przełamuje 

nieśmiałość, 

                

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HARMONIA  SPOŁECZNA 
 

 

Kształtowanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i 

poza werbalny. 
 
                Treści             Cele szczegółowe 

- tworzenie okazji do swobodnych 

wypowiedzi dzieci na interesujące je 

tematy: 

- rozbudzanie potrzeby komunikowania się 

z innymi, ujawniania własnych 

zainteresowań i poglądów: 

- bogacenie słownictwa dzieci: 

- przestrzeganie zasad umiejętnego 

prowadzenia rozmów: 

- ćwiczenia w zadawaniu pytań i udzielaniu 

odpowiedzi: 

- komunikowanie się w sposób niewerbalny 

(kontakt wzrokowy, gesty, wyraz twarzy): 

- rozpoznawanie sygnałów niewerbalnych: 

- wyrażanie siebie w różnorodny sposób 

podczas komunikowania się z innymi: 

- wyraża swoje myśli w sposób zrozumiały: 

: 

 

 

 

 

- poszerza zasób słów: 

- potrafi prowadzić rozmowę: 

 

- formułuje pytania i odpowiedzi: 

 

- rozpoznaje komunikaty niewerbalne: 

 

 

  

SAMOŚWIADOMOŚĆ 

 
Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć. 

 
 
                  Treści          Cele szczegółowe 

- obserwowanie siebie i rozpoznawanie 

uczuć własnych: 

- wyrażanie uczuć: 

- dostrzeganie swoich potrzeb i pragnień, 

wyrażanie ich: 

- różnicowanie graficznych zapisów cech 

charakteru: 

- tworzenie „ słownika uczuć” : 

- znajomość związku między myślami, 

uczuciami i działaniami: 

- wyrażanie uczuć poprzez różne formy 

ekspresji: 

- ocenianie intensywności uczuć: 

- nazywa i wyraża emocje: 

 

 

- potrafi wyrazić swoje potrzeby i 

pragnienia 

- rozpoznaje ( czyta) zapisane cechy: 

 

- objaśni dane uczucie: 

 

 

- wyraża uczucia w różnej formie; 

plastycznej, muzycznej i ruchowej: 

- oceni intensywność uczuć: 

 

 



 

SZCZĘŚCIE 
 

Kształtowanie umiejętności swobodnej i nieskrępowanej zabawy 

zgodnie z ustalonymi normami, zasadami. 

 
 
               Treści        Cele szczegółowe 

- wyzwalanie spontanicznej radości poprzez 

zabawę: 

- stwarzanie sytuacji do spontanicznej 

zabawy, wybieranie ulubionych zabawek: 

- uwrażliwienie na szanowanie cudzej i 

swojej własności: 

- budzenie świadomości własności 

wspólnej: 

- poznawanie zasad zgodnego współżycia w 

grupie: 

- negocjowanie i przestrzeganie „kontraktu 

wychowawczego” ( norm i zasad 

regulujących zachowanie w grupie): 

- kulturalne odnoszenie się do siebie 

nawzajem i do osób dorosłych: 

- reagowanie na wezwanie i polecenia 

nauczyciela: 

 

 

- nie przeszkadza innym w zabawie: 

 

- dba o wspólne zabawki: 

 

 

 

 

 

- stosuje się do norm i zasad przyjętych w 

grupie: 

 

- stosuje zwroty grzecznościowe: 

 

- reaguje na wezwanie nauczyciela: 

 

 

TWÓRCZE  MYŚLENIE  I  UMIEJĘTNOŚĆ 

PODEJMOWANIA DECYZJI 
 

Nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania 

decyzji. 
 
                Treści         Cele szczegółowe 

- podejmowanie decyzji i dostrzeganie ich 

konsekwencji w sytuacjach zabawowych, 

zadaniowych i życiowych: 

- uczenie dzieci ponoszenia konsekwencji 

własnych działań: 

- tworzenie listy rozwiązań określonej 

sytuacji problemowej lub zadaniowej: 

- kreatywne negocjowanie swoich racji: 

- uczenie dzieci strategii rozwiązywania 

problemów: 

- uczestniczenie w zabawach rozwijających 

kreatywność: 

- przewidywanie skutków zdarzeń: 

- przewidzi konsekwencje zdarzeń: 

 

 

- godzi się z ustalonymi konsekwencjami: 

 

- jest twórcze: 

 

 

- stosuje strategię rozwiązywania 

problemów: 

 

 



 

 

 

WRAŻLIWOŚĆ 
 

Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła. 
 

 
             Treści        Cele szczegółowe 

- dostrzeganie wartości; dobro ,piękno, 

prawda, uczciwość, odpowiedzialność; 

- słuchanie utworów literackich, oglądanie 

przedstawień teatralnych podejmujących 

problemy dobra i zła; 

- dokonywanie charakterystyki fikcyjnych 

postaci; 

- ocenianie postaw bohaterów literackich z ich 

uzasadnieniem; 

- inicjowanie zabaw symulacyjnych, 

dramowych, w których dzieci przyjmują 

różne postawy; 

-  wykorzystanie codziennych sytuacji do 

samooceny i oceny zachowań innych; 

-  umiejętność przeproszenia i 

zadośćuczynienia w przypadku świadomie 

wyrządzonej krzywdy; 

Przyznanie się do błędu;   

- własnymi słowami określi pojęcia:  dobro 

zło:; 

 

 

 

-  opisze fikcyjną postać; 

 

-  uzasadni własną ocenę; 

 

 

 

 

-  oceni siebie i innych adekwatnie do 

zachowania; 

-  potrafi przeprosić, przyznać się do błędu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMPATIA 

 
Rozwijanie umiejętności słuchania i właściwego reagowania na 

potrzeby innych. 

 
                   Treści         Cele szczegółowe 

 

-  uważne słuchanie innych (koledzy, dorośli) 

 i zadawanie pytań; 

-  skupienie uwagi na czynnościach drugiej    

    osoby; 

-  dostrzeganie problemów innych ludzi; 

-  przyjmowanie pomocy od starszych i 

sprawniejszych kolegów; 

-  oferowanie pomocy młodszym; 

-  podejmowanie prac nie tylko dla siebie ale 

dla dobra innych; 

-  sprawianie radości innym ( np:  chory 

kolega): 

-  opiekowanie się nowymi kolegami, tym, 

którzy tej pomocy potrzebują; 

-  okazywanie sobie wzajemnej życzliwości ( 

miłe słowa, dziękowanie); 

-  rozumienie, że inni mają takie same 

potrzeby jak ja; 

-  przyjmowanie w zabawie pozytywnych 

postaw obserwowanych w otoczeniu; 

zaczerpniętych z literatury; 

-  dostrzeganie uczuć i trosk innych ludzi- 

patrzenie na świat z ich punktu widzenia; 

-  przeciwstawianie się przejawom 

samolubstwa, okrucieństwa, dokuczania itp. 

 

-  potrafi  w skupieniu słuchać i obserwować 

innych; 

 

 

-  nazywa problemy innych; 

 

 

-  pomaga młodszym; 

-  pełni dyżury; 

 

-  wie, jak sprawić przyjemność innym; 

 

- jest opiekuńczy; 

 

-  cechuje go życzliwość dla innych; 

 

- wie, że inni mają takie same potrzeby; 

 

 

 

 

-  jest empatyczne; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRESJA 

 
Kształtowanie umiejętności kontrolowania swoich zachowań. 

 

 
                 Treści        Cele szczegółowe 

-  wykorzystywanie metod i technik 

pozwalających rozładować stres i napięcie 

emocjonalne w akceptowany społecznie 

sposób, 

 relaksacja przy  muzyce, 

 metoda V.Sherborne, 

 relaksacyjne techniki plastyczne, 

 techniki parateatralne; 

- ukazywanie sposobów uniknięcia bójek, 

- uczenie sposobów radzenia sobie ze złością, 

- umożliwienie wyrażania stłumionej energii, 

szczególnie emocjonalnej ( pozytywnej i 

negatywnej ), 

- organizowanie gier i zabaw przeciw agresji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wie, jak uniknąć bójek, 

- radzi sobie ze złością, 

- wyzwala energię w akceptowany sposób, 

 

 

-   uczestniczy w zabawach, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 

 
1. Przejawia obowiązkowość, wytrwałość, systematyczność w 

wykonywaniu poleceń i zadań. 

2. Jest świadome swych możliwości, mocnych i słabych stron. 

3. Swobodnie i zrozumiale wypowiada się, rozmawia z innymi, słucha ich i   

zadaje pytania. 

4. Rozpoznaje, nazywa i wyraża uczucia w sposób werbalny i niewerbalny. 

5. Potrafi podporządkować się stawianym wymaganiom. 

6. Przestrzega normy i reguły przyjęte w grupie. 

7. Współdziała i współpracuje z rówieśnikami. 

8. Podejmuje decyzje, dostrzega ich konsekwencje. 

9. Wie, że potrzeby innych powinny być traktowane na równi z własnymi. 

10. Wie, jak w sposób akceptowany społecznie radzić sobie z negatywnymi 

emocjami. 

 

METODY I FORMY 
 

       Realizując program będziemy wykorzystywać różne metody oparte na 

działaniu, bezpośrednim spostrzeganiu i przeżywaniu oraz na słowie. Wśród 

nich najbardziej wartościowe w edukacji małego dziecka metody: problemowe, 

aktywizujące i praktyczne gdyż aktywizują całą osobowość dziecka. Będziemy 

stawiać przed dziećmi takie zadania, które wyzwalają w nich konieczność 

rozwiązywania problemów, poszukiwania rozwiązań , aktywizują myślenie, 

wyzwalają inwencję i ekspresję twórczą. 

     Podstawową formą nauki dziecka jest zabawa. W zabawie dziecko poznaje 

siebie – mocne i słabe strony, opinie o sobie i własnych zdolnościach, poznaje 

własne emocje i porównuje je z reakcjami innych na tę samą sytuację. Zabawa 

angażuje wszystkie zmysły dziecka, angażuje je całkowicie, dzieci nie tylko lub 

słyszą przekazywaną lekcję, ale wykonują. 

       Zabawy do realizacji programu: 

- zabawy integrujące grupę  ( Klanza), 

- gry i zabawy przeciw agresji, 

- zabawy relaksacyjne, dramowe, symulacyjne, pantomima, 

- ruch rozwijający W. Sherborne, 

- wszystkie zawarte w książce „ 365 gier i zabaw kształtujących charakter, 

wrażliwość i inteligencję emocjonalną” 

Metody i techniki twórczego myślenia: 

- techniki C. Freineta, 

- „burza mózgów”, 

- problemowa M. Kielar – Turskiej, 

- „ myślowych kapeluszy” E. de Bono, 

- odgrywanie ról, 

- synektyka W. Limont. 


