
Kod produktu: 1144/20801            DOBRE MANIERY W SZKOLE - gra edukacyjna

Gra składa się z 34 kart o wymiarach 9 x 9 cm. 

OPIS  GRY:  Gra  polega  na  skojarzeniu  obrazków  w  pary.  Zawiera  pary  obrazków 
przedstawiających  zachowania  w  różnych  sytuacjach  społecznych.  Zadaniem  graczy  jest 
rozpoznanie i połączenie w pary obrazków przedstawiających właściwy, pożądany i niewłaściwy 
sposób zachowania się w danej sytuacji.  
Gra umożliwia stworzenie 17 par skojarzeń. Dzieci  mogą bawić się zarówno indywidualnie jak i w 
grupie.  Prawidłowość wykonania zadania umożliwiają wzory znajdujące się na odwrocie kart  z 
obrazkami,  które  składają  się  z  cyfry  oraz  symboli  prawidłowych  (uśmiechnięta  buzia)  i 
nieprawidłowych zachowań (smutna buzia). 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA GRY:

1. Przed  rozpoczęciem  gry  zaleca  się  wytłumaczenie  graczom  sposobu,  w  jaki   mogą 
sprawdzić prawidłowość wykonania zadania.

2. Stwórzcie pary i sprawdźcie na odwrocie czy zrobiliście to prawidłowo. 
3. Wybierzcie tylko karty przedstawiające prawidłowe zachowania. W przypadku wątpliwości, 

sprawdźcie na odwrocie, czy widnieje tam symbol uśmiechniętej buzi. 
4. Kolejno opiszcie słowami właściwe zachowania.
5. Wyselekcjonujcie i omówcie kolejno niewłaściwe zachowania zgodnie z punktami 3 i 4. 

ZALECANY WIEK GRACZY: od 3 roku życia 

CELE PSYCHO-PEDAGOGICZNE:
• Kształtowanie właściwych zachowań  i nawyków bezpiecznego poruszania się w trakcie 

drogi do szkoły.  
• Porządkowanie:  -  utrzymywanie  klasy  w  czystości  i  porządku:  wieszanie  okryć 

wierzchnich w szatni,  wyrzucanie śmieci  do kosza,  -  szanowanie wspólnych obiektów i 
używanie ich zgodnie z przeznaczeniem: biurka, materiałów dydaktycznych, sprzętów na 
placu zabaw.

• Praca w klasie:  - prawidłowa postawa ciała podczas siedzenia w ławce. - utrzymywanie 
miejsca pracy w porządku i czystości.

• Współpraca  w  grupie:  -  dzielenie  się  grami,  książkami  i  materiałami.  -  Ugodowe 
rozwiązywanie sporów i konfliktów – Szacunek do innych – Okazywanie pomocy tym , 
którzy jej potrzebują. 

• Bezpieczeństwo  na  drodze:  -  Zapinanie  pasów  bezpieczeństwa  w  samochodzie.  - 
Przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych do tego miejscach, oczekiwanie na zielony 
sygnał świetlny. - Zakładanie kasku podczas jazdy rowerem.  

-  Gra  umożliwia  rozwijanie  mowy  (ekspresji,  zasobu  słownictwa,  tworzenia  spójnych 
wypowiedzi).  
- Umożliwia również naukę języka obcego w ustnych wypowiedziach. 

AKTYWNOŚCI: 

1. ŁĄCZENIE W PARY –  Po rozłożeniu  kart  na  stale,  można:  -  wybrać  losowo kartę,  a 
następnie  odnaleźć  drugą  do  pary.   -  wybrać  kartę  ukazującą  złe  zachowanie  i  znaleźć 
pasującą do niej kartę z właściwym zachowaniem. - wybrać kartę ukazującą złe zachowanie 
i znaleźć pasującą do niej kartę z właściwym zachowaniem.

2. KLASYFIKACJA – podział obrazków ze względu na dobre/złe zachowania
3. EKSPRESJA SŁOWNA –  wykorzystując  karty  z  niewłaściwymi  zachowaniami,  gracz 

https://lidibrii.pl/admin/orders/editProduct/id/883/product/2620


wyjaśnia obrazek używając zwrotów: „nie wolno”, „nie należy”, „nie zezwala się na...”, „nie 
powinno się...” itp.   -  wykorzystując karty z  właściwymi zachowaniami,  gracz wyjaśnia 
obrazek używając zwrotów: „należy...”, „powinno się...”, „trzeba...”, „w tej sytuacji należy 
postąpić/zrobić/pomóc/posprzątać/uważać...”, itp. 


