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1. Sk∏ad kompletu

Pomoc sk∏ada si´ z 20 obrazów o znaczeniu przeciwstawnym, obrazy z dobrym zachowaniem
otoczone sà zielonà ramkà, obrazy z z∏ym zachowaniem otoczone sà czerwonà ramkà.

Tematyka tych zachowaƒ oraz ich miejsce:

1. Dobre i z∏e zachowanie przy wejÊciu do przedszkola – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci wycierajàce buty
i dzieci wchodzàce do przedszkola w brudnym obuwiu).

2. Dobre i z∏e zachowanie w szatni – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci zachowujàce porzàdek w szatni
i dzieci ba∏aganiàce).

3. Dobre i z∏e zachowanie w umywalni – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci czyste, myjàce si´, dzieci
wychodzàce z umywalni brudne).

4. Dobre i z∏e zachowanie w jadalni – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci zjadajà kulturalnie posi∏ek, dzieci
nie chcà jeÊç).

5. Dobre i z∏e zachowanie w sali çwiczeƒ – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci maszerujà miarowo po kole
w rytm wystukiwany przez nauczycielk´, dzieci popychajà si´, przewracajà).

6. Dobre i z∏e nawyki higieniczne w sali – dzieci pracujà przy stolikach (dziecko wyciera nos w chusteczk´,
dziecko wyciera nos w r´kaw).

7. Dobre i z∏e zachowanie w czasie zabaw w sali – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci bawià si´ w kàcikach
zainteresowaƒ, w sali panuje ∏ad i porzàdek, dzieci rozwalajà zabawki, wyrywajà je sobie z ràk, w sali panuje
ba∏agan).

8. Dobre i z∏e zachowanie w czasie zaj´ç w sali – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci uwa˝nie s∏uchajà bajki
czytanej przez nauczycielk´, dzieci majà rozproszonà uwag´, rozglàdajà si´ po sali).

9. Dobre i z∏e zachowanie na terenie przedszkolnym latem – dwa obrazy przeciw stawne (dzieci
bawià si´ w piaskownicy, spacerujà alejkami, dzieci wysypujà piach z piaskownicy, depczà
trawniki, zrywajà ga∏àzki).

10. Dobre i z∏e zachowanie na terenie przedszkolnym zimà – dwa obrazy przeciwstawne (dzieci
lepià kulki ze Êniegu, lepià ba∏wana, dzieci jedzà Ênieg, rzucajà kulami w kolegów). 



2. Cele ogólne kompletu

– Tworzenie wi´zi uczuciowej ze Êrodowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
– rozwijanie umiej´tnoÊci zgodnego wspó∏˝ycia i wspó∏dzia∏ania z rówieÊnikami 

i najbli˝szym Êrodowiskiem oraz umiej´tnoÊci polubownego rozwiàzywania spraw 
konfliktowych dochodzenia do kompromisu,

– kszta∏towanie podstawowych powinnoÊci moralnych: ˝yczliwoÊci, tolerancji, 
odpowiedzialnoÊci,

– rozwijanie dba∏oÊci o w∏asne zdrowie i higien´ osobistà,
– doskonalenie nawyków higieniczno – kulturalnych,
– wdra˝anie do rozpoznawania sytuacji zagra˝ajàcych zdrowiu i bezpieczeƒstwu, 
– wdra˝anie do dbania o estetyk´ w∏asnà i otoczenia.

3. Cele szczegó∏owe

– Uczenie si´ poprzez zabaw´ serdecznych zachowaƒ wobec bliskich,
– w∏àczanie si´ w wykonywanie prac porzàdkowych,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialnoÊci poprzez podejmowanie prac u˝ytecznych,
– dbanie o porzàdek w swojej pó∏ce w szatni,
– uczenie si´ w∏aÊciwego zachowania w czasie spo˝ywania posi∏ków,
– s∏uchanie nauczyciela, podchodzenie na zawo∏anie,
– rozumienie, ˝e inni majà takie same prawa jak ja do zabawy,
– szanowanie innych oraz ich potrzeb,
– nauka pilnowania porzàdku,
– zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabawy,
– przyzwyczajanie do zgodnego wspó∏˝ycia w zespole,
– dbanie o higien´ cia∏a i estetyczny wyglàd,
– przestrzeganie zasad zgodnej zabawy,
– okazywanie wzajemnej ˝yczliwoÊci,
– opanowanie umiej´tnoÊci kulturalnego jedzenia,
– Êwiadome stosowanie zasad kulturalnego zachowania.

4. Mo˝liwoÊci wykorzystania pomocy

– Zarówno do pracy z ca∏à grupà, do pracy w ma∏ych zespo∏ach, jak i do pracy indywidualnej
– obrazy mo˝na wykorzystaç pojedynczo, jak i w ca∏ym komplecie,
– obrazy wykorzystujemy do poznania z∏ych i dobrych zachowaƒ,
– poszczególne obrazy mogà s∏u˝yç jako temat zaj´cia, bàdê byç jego cz´Êcià sk∏adowà,
– obrazy mogà byç stosowane przy realizacji treÊci z edukacji spo∏eczno – moralnej, edukacji

kulturowo – estetyczne, edukacji zdrowotnej,
– poprzez zaj´cia z wykorzystaniem w/w pomocy wprowadzamy dziecko w Êwiat wartoÊci

uniwersalnych, stwarzamy okazje do dokonywania przez dziecko wyboru i zdawanie sobie
sprawy z ich konsekwencji,

– obrazy dajà mo˝liwoÊci rozwijania poczucia odpowiedzialnoÊci poprzez samodzielne
wywiàzywanie si´ z zadaƒ.

5. Przyk∏adowy konspekt pracy z wykorzystaniem pomocy

1. S∏uchanie wiersza „Dwie umywalnie” – E Szymaƒskiego (treÊç wiersza
w punkcie 6):wdra˝anie do starannego mycia ràk, omówienie treÊci utworu. 

2. Rozmowa z dzieçmi na temat ilustracji „Dobre i z∏e zachowanie w umywalni” – wyciàganie
wniosków.

3. Analiza i synteza s∏uchowa wyrazów: myd∏o, woda, umywalka.
4. Wypowiedzi dzieci na temat – „Co by by∏o gdybyÊmy si´ nie myli”.
5. Zabawa ruchowo – naÊladowcza – „Myjmy si´”.

2



6. Ozdabianie w dowolny sposób sylwety kubeczka do mycia z´bów.
7. Zabawa ruchowa ze Êpiewem – „Chusteczka haftowana”.
8. Podsumowanie zaj´cia z wykorzystaniem ilustracji ze z∏ym i dobrym zachowaniem

– „Korzystanie z chusteczki przy wycieraniu nosa”.

6. Zestaw literatury do pracy z wykorzystaniem ilustracji

„Dzieƒ w przedszkolu”

W progu przedszkola le˝y s∏omianka, tak prosi dzieci ka˝dego ranka
Dziewczynki, ch∏opcy, wytrzyjcie nogi, zanim wejdziecie w przedszkolne progi 

Tutaj od rana ruch si´ zaczyna, ju˝ w samochodzie warczy spr´˝yna 
Obudê si´ misiu, pi´knie na dworze, wy∏aê z kàcika psotny Azorze

Nasza chybota jak odrzutowiec, czasem si´ na niej zakr´ci w g∏owie
W gór´ i na dó∏ weso∏a jazda, gdzie làdujemy, pewnie na gwiazdach

Wymy∏am czysto r´ce w ∏azience, którym r´cznikiem mam wytrzeç r´ce
Kto mi mój r´cznik znajdzie tu pr´dko, to ten gdzie wisi znaczek z wisienkà

Jak po zabawie obiad smakuje, i kasza nawet w zàbki nie k∏uje
Szpinak wspania∏y, a budyƒ Êwietny, bo zuch ma zawsze dobry apetyt

KrzyÊ z plasteliny lepi kogutka, Ewa ˝yraf´, JaÊ krasnoludka
A Ania lepi jab∏ka i gruszki, szybko migajà Ani paluszki

RadoÊç dziÊ by∏a i to nie ma∏a, pani w przedszkolu bajk´ czyta∏a
Wszyscy tej bajki pilnie s∏uchali, co b´dzie dalej? co b´dzie dalej?

Ju˝ si´ do domu zbiera gromada, Dorotka sama p∏aszczyk swój wk∏ada
A JaÊ Kajtkowi sznuruje butki, no, bo ten Kajtek taki malutki

Wiersz „Dwie umywalnie” – autor E Szymaƒski

Kiedy dzieci posz∏y do Sali, umywalnie zacz´∏y rozmow´
– Witaj sàsiadeczko mi∏a – du˝o dzieci dziÊ umy∏aÊ
Oj umy∏am ich niema∏o, chyba z tuzin si´ chlapa∏o
Wymydli∏y ca∏e myd∏o, zamoczy∏y ca∏y r´cznik
Co dzieƒ ta si´ musz´ m´czyç, a˝ mi ˝ycie zbrzyd∏o
A czy dobrze si´ umy∏y?, oj niedobrze niestarannie
Choç pryska∏am z ca∏ej si∏y, a˝ mi wody brak∏o w kranie
Na niejednej brudnej twarzy, mycia nikt nie zauwa˝y. 

Wiersz „Zielone serce” – autor R Pisarski

Na skwerku ros∏o drzewo, szerokie, roz∏o˝yste
Srebrnà mia∏ kor´, zielonoszare liÊcie
S∏uchali w ko∏o ludzie, przechodzàc ko∏o drzewa
Jak wietrzyk wÊród ga∏àzek wesolutko Êpiewa 
Lecz przyszed∏ raz urwis, ukradkiem wyjà∏ no˝yk
Bo napis chcia∏ wyskrobaç, w srebrnej cienkiej korze
Wycina∏ powolutku, literk´ po literce 
Nie wiedzia∏, ˝e pod korà zielone p∏acze serce.
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Wiersz „Przy stole” – autor A Bulera

Przy stole ju˝ siedzimy, ∏adnie wyprostowani
W lewej r´ce widelec, w prawej nó˝ trzymamy
Je wszystko ten kto prac´ kucharki szanuje
I nie wybrzydza nigdy, gdy cos mu nie smakuje.

Wiersz „Nikt nie lubi”– autor A Bulera

ChciwoÊç to jest brzydka cecha, i przez wszystkich êle widziana
Kto nie dzieli si´ z innymi, ten ma siebie za kompana
Bo od skàpców wszyscy stronià, nikt nie lubi ich, bo, za co
Niech spokojnie bez przyjació∏, w samotnoÊci si´ bogacà. 

Wiersz „Wycieraczka” – autor I Salach

W progu przedszkola le˝y s∏omianka
Tak prosi dzieci ka˝dego ranka
Dziewczynki, ch∏opcy wytrzyjcie nogi
Zanim wejdziecie w przedszkolne progi

Wiersz „Tak czy nie” – autor K I∏∏akiewiczówna

Kiedy ktoÊ ma brudne r´ce i r´koma tymi je
Czy powiecie, ˝e to zdrowo, moi drodzy
Bo ja nie

Kiedy ktoÊ nie myje z´bów, szczotki, proszku ani tknie
A potem go bolà z´by, czy wam ˝al go

Bo mnie nie

Gdy ktoÊ przed grzebieniem zmyka, p∏aczàc, ˝e mu w∏osy rwie
Czy go za to pochwalicie moi drodzy

Bo ja nie

Komu woda, myd∏o szczotka, niepotrzebne i nie w smak
Czy nazwiecie go brudasem moi drodzy

Bo ja tak

Wiersz „Oj nie∏adnie” – autor I Salach

Kto to w kàcie na pod∏odze rzuci∏ ma∏à lalk´?
Kto samochód zepchnà∏ z pó∏ki, nie martwi si´ wcale?
Oj nie∏adnie przedszkolaku, w las posz∏a nauka
Teraz lala i samochód b´dà domu szukaç
Muszà wiedzieç wszystkie dzieci, i ma∏e i du˝e
˚e samochód Êpi na pó∏ce a lalka ma wózek.
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