„Czego Jaś się nie nauczy,
tego Jan nie będzie umiał”.
ROLA DOBRYCH NAWYKÓW
W KSZTAŁTOWANIU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI DZIECKA

Rodzice są pierwszymi wychowawcami dzieci,
a rodzina stwarza najlepszą przestrzeń
do rozwoju osobowości młodego człowieka.

WYTRWAŁOŚĆ
Troska o rozwój wytrwałości powoduje, że w dorosłym
życiu dzieciom będzie łatwiej osiągać cele i trwać przy
rzeczach, które ocenią za dobre dla nich.

Pa Mamo!

Dobre nawyki, które wzmacniają wytrwałość:
• Staram się być dzielny przy rozstaniu z rodzicami.
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• Staram się słuchać, gdy inni mówią.
• Czekam cierpliwie na swoją kolej.
• Staram się dzielić z innymi.
• Umiem przeprosić, gdy się z kimś posprzeczam.
• Proszę o coś, co chcę mieć, zamiast to wyrywać.
• Staram się jeść to, co zostanie mi podane.
• Staram się kończyć swoją pracę.

Wychowanie poprzez dobre nawyki

ma swoje źródło w czterech podstawowych cnotach,
z którymi są związane następujące kompetencje:
• WYTRWAŁOŚĆ, która jest pochodną męstwa.

RÓWNOWAGA związana z umiarkowaniem.
• UMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI
•

jako skutek roztropności.

• KOMPETENCJE SPOŁECZNE
wynikające ze sprawiedliwości.
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UMIARKOWANIE

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Dobre nawyki, które uczą równowagi w życiu i panowania nad sobą:

Dobre nawyki, które pomagają rozwijać kompetencje
społeczne będące pochodną cnoty sprawiedliwości:

• Słucham uważnie innych i czekam cierpliwie na swoją kolej.
• Cieszę się z tego, co mam. Potrafię podziękować.

Dzień
dobry

• Pamiętam o mówieniu prawdy.
• Jestem dobrym kolegą i umiem przeprosić.

• Oglądam bajki tylko w wyznaczonym czasie.
• Po skończonej zabawie odkładam rzeczy na miejsce.

• Pomagam innym w rzeczach, które sam umiem już zrobić.
• Na placu zabaw bawię się w zgodzie z innymi.

• Gdy coś chcę, proszę o to.

• Staram się słuchać, gdy inni mówią.
• Mówię „Dzień dobry” i „Do widzenia”.

Do
widzenia

• Mówię „Dziękuję”, „Proszę”, „Przepraszam”.
• Dzielę się z innymi zabawkami.

Ja to zepsułam...
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Proszę
Dziękuję

PODEJMOWANIE DOBRYCH DECYZJI
Dobre nawyki, które pomagają dzieciom w podejmowaniu
dobrych decyzji i sprawiają, że wzrastają w roztropności:
• Mam plan dnia.
• Znam zasady, ustalone przez moich rodziców.
• Starannie wykonuję karty pracy i prace plastyczne.
• Gdy pracuję, siedzę prosto przy stoliku.
• Cisza pomaga mi lepiej pracować.
• Pamiętam o swoim zadaniu i dyżurze.

ciii...

• Słucham mamy i taty.
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