
 

 

 

 

„Uprzejmość – trudna to sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda. 

Za nią cię spotka nagroda, choćbyś jej nawet nie szukał.” 

Ch. Perrault 

Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka 

francuskiego i oznacza: savoir znaczy wiedzieć,                       

za to vivre znaczy po prostu żyć.                                           

Stąd Savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka 

życia. Wzięte razem, tworzą popularny splot słów, 

który można rozumieć jako: 

1 – znajomość obyczajów i form towarzyskich,                        

reguł grzeczności; 

2 – umiejętność postępowania w życiu                                          

i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.  

 

 

 

 

 

 

 



 

DOBRE MANIERY 
 

 

Świat, w którym żyjemy pełen jest różnych zasad i reguł, 

których dziecko a później dorosły już człowiek będzie musiał 

przestrzegać. Dlatego właśnie dziecko już w wieku przedszkolnym 

musi poznać normy i zasady zachowania, które obowiązują w danej 

grupie i społeczności. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe dla dziecka                

i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka 

będzie uporządkowany i przewidywalny. Nauka dobrych manier to 

inwestycja w przyszłość dziecka. Uczy się ono prawidłowych zasad 

zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier przy stole, podczas 

wyjść do teatru, kina czy na koncert. Tę naukę należy rozpocząć 

bardzo wcześnie, po to aby mieć pewność, że nasze dziecko, w każdej                           

z napotykanych sytuacji zachowa się właściwie.   

„Dobre maniery przedszkolaka” są wielokrotnie przypominane 

dzieciom podczas zajęć oraz przy okazji konkretnych sytuacji.  

Należy pamiętać, że dziecko uczy się poprzez obserwacje                                

i naśladownictwo. Ważne jest więc, aby rodzice przestrzegali zasad 

dobrych manier. To oni stanowią dla dziecka wzór do naśladowania,                   

to z nimi dziecko spędza najwięcej czasu, patrzy i mimowolnie się 

uczy. Kiedy rodzice są uprzejmi względem siebie i innych dziecko 

powiela to zachowanie. Dlatego:  

1.Używaj zwrotów grzecznościowych także w stosunku do dziecka! 

2. Zawsze dziękuj za najdrobniejszą nawet pomoc!  

3.Tłumacz dziecku swoje zachowania! 

 



ZASADY SAVOIR-VIVRE 

 

PAMIĘTAJ O POZDROWIENIACH!  
Każdy, kto dobre ma wychowanie,  

mówi „Dzień dobry” na powitanie. 

Na pożegnanie zaś „Do widzenia” 

bo to są miłe pozdrowienia. 

 

 

UŻYWAJ CZRODZIEJSKICH SŁÓW! 
Dziecko dobrze wychowane  

słowa zna zaczarowane  

i na co dzień je stosuje  

„Proszę”, „Przepraszam” „Dziękuje”. 



POMAGAJ W DOMU! 

Kiedy w domu jest sprzątanie  

pomóż tacie, pomóż mamie –  

książki, buty czy zabawki  

włóż na miejsce do swej szafki! 

DBAJ O PORZĄDEK! 

Stoi w kącie kosz na śmieci  

i uśmiecha się do dzieci. 

Mówi im, że to nieładnie –  

rzucać śmieci gdzie popadnie. 

 

 

SZANUJ ZABAWKI! 

Gdyby zabawki mówić umiały,  

chętnie by z Tobą porozmawiały,  

że pragną dobrze być traktowane,  

bo wiedzą wtedy, że są lubiane. 

SZANUJ KSIĄŻKI! 

Twoja książka nie lubi,  

gdy swoje kartki gubi 

i dlatego grzecznie prosi,  

byś jej nigdy nie tarmosił. 



DBAJ O HIGIENĘ! 

Kąpiel w wannie - świetna sprawa! 

Może przy tym być zabawa –  

gąbką, mydłem, pianą białą  

szoruj dobrze całe ciało. 

MYJ RĘCE PRZED JEDZENIEM! 

Aby zdrowia było więcej,  

przed jedzeniem umyj ręce. 

Zadbaj także o paznokcie,  

tam brud wciska się najmocniej. 

 

 

MYJ ZĘBY! 

Żeby zęby były mocne,  

mleko pij i jedz owoce.  

Żeby piękny uśmiech był –  

po jedzeniu zęby myj! 

ZASŁANIAJ BUZIĘ! 

Kiedy bierze Cię ziewanie,  

kaszel albo też kichanie... 

zasłoń usta rączką swoją,  

przecież inni obok stoją. 



ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO! 

Chcesz być zdrowy tak jak ryba? 
Jedz owoce i warzywa! 
Zjadaj szpinak i sałatę,  

a przerośniesz nawet tatę! 
 

JEDZ ŁADNIE! 

Nawet gdy nie jesteś duży, 

nie mów nigdy z pełną buzią. 

Nie podpieraj się łokciami, 

ucz się ładnie jeść sztućcami! 
 

BAW SIĘ ZGODNIE Z INNYMI! 
Zabawki frajdy dają wiele,  

gdy się z dziećmi nimi dzielę. 

To naprawdę świetna sprawa –  

zgodna, wesoła zabawa!  
 

POZWÓL ODPOCZĄĆ RODZICOM! 
Nie hałasuj wtedy właśnie,  

gdy w fotelu tata zaśnie.  

Pomyśl także o mamusi –  

ona też odpocząć musi. 

USTĄP MIEJSCA STARSZYM! 

Ustąp miejsca starszym,  

nie myśl wciąż o sobie. 

Kiedy Ty dorosły będziesz,  

ktoś ustąpi Tobie! 



         

       MAGICZNE SŁOWA TRZY  

 

Na podwórku siedzi szpak i do chłopca mówi tak: 

„Są magiczne słowa trzy, słowa te wnet poznasz ty. 

Każde ma niezwykły dar, każde kryje w sobie czar. 

Ten kto ma oliwę w głowie, niechaj słowa te wypowie, 

a kto wodę ma w rozumie, słów tych nigdy nie zrozumie! 

Oto słowo pierwsze: „proszę”, sprzedam ci je za dwa grosze. 

Drugie słowo to „przepraszam”, żal i skruchę nim ogłaszasz. 

Trzecie słowo to „dziękuję”, którym wdzięczność okazujesz. 

Gdy wypowiesz słowa trzy, każde się otworzą drzwi. 

I na twarzach wszystkich ludzi                                                    

życzliwości uśmiech wzbudzisz. 

Słowa trzy – to tak niewiele,                                                                 

byś był wszystkich przyjacielem. 

Dar grzeczności, uprzejmości w twoim sercu niech zagości! 

Po to słowa te ci dałem, aby szczęście ci sprzyjało. 

Gdy cię prześladuje pech, użyj magii słów tych trzech!” 

Mówił tak czarodziej szpak i odleciał. Mądry ptak. 

Może tu powróci znów uczyć nas magicznych słów? 

S.Karaszewski 

 

 

 

 

 


