
Arkusz æwiczeñ nr 1.    Przyporz¹dkuj cechy do zachowañ poni¿ej 

Arkusz æwiczeñ nr 1.    Przyporz¹dkuj cechy do zachowañ poni¿ej 

Mam odwagê przyznaæ siê innym,
jeœli zrobiê coœ niew³aœciwego. Jestem:

Mam odwagê przyznaæ siê innym,
jeœli zrobiê coœ niew³aœciwego. Jestem:

Zanim coœ zrobiê, staram siê przewidzieæ,
jakie to przyniesie skutki. Jestem:

Zanim coœ zrobiê, staram siê przewidzieæ,
jakie to przyniesie skutki. Jestem:

Uwa¿am, aby nie zrobiæ krzywdy sobie
i innym zapobiegam wypadkom. Jestem:

Uwa¿am, aby nie zrobiæ krzywdy sobie
i innym zapobiegam wypadkom. Jestem:

Pomagam dzieciom nauczyæ siê
zachowywaæ bezpiecznie. Jestem:

Pomagam dzieciom nauczyæ siê
zachowywaæ bezpiecznie. Jestem:

Zmieniam swoje zachowanie,
jeœli jest niew³aœciwe. Jestem:

Zmieniam swoje zachowanie,
jeœli jest niew³aœciwe. Jestem:

Zachowanie

Zachowanie

Cecha

Cecha

ODWA¯NY

ODWA¯NY

M¥DRY I ROZS¥DNY

M¥DRY I ROZS¥DNY

ZAPOBIEGLIWY

ZAPOBIEGLIWY

POMOCNY

POMOCNY

PRZEWIDUJ¥CY

PRZEWIDUJ¥CY



Arkusz æwiczeñ nr 2.    Pomaluj zdania opisuj¹ce bezpieczne zachowania na zielono,
a niebezpieczne na czerwono.

Z klasy mogê wyjœæ bez zgody nauczyciela tylko na chwilê.

Biegamy tylko na przerwie.

Gdy ktoœ nas prosi o d³ugopis mo¿emy mu go rzuciæ.

Pomiêdzy ³awkami jest w¹sko, dlatego, gdy chodzimy uwa¿amy, aby siê nie uderzyæ o kanty.

Jeœli chcemy zdj¹æ coœ z pó³ki wysoko prosimy o pomoc Pani¹.

Gdy zamykamy skrzyniê z zabawkami patrzymy, czy nikt nie trzyma na niej palców.

Gdy zamykamy za sob¹ drzwi do klasy patrzymy, czy nikt za nami nie idzie, aby go nie uderzyæ.

Z klasy wychodzimy tylko za zgod¹ nauczyciela.

Gdy chcemy zdj¹æ coœ z pó³ki wysoko, wchodzimy na ³awkê.

Trzymamy siê z daleka od przewodów elektrycznych i kontaktów.

Gdy chcemy po¿yczyæ komuœ strugaczkê lub inny przedmiot podajemy mu go, a nie rzucamy.

Kiedy nie ma Pani mo¿emy wejœæ na stó³. 

Gdy potrzebujemy otworzyæ okno prosimy Pani¹, czy mo¿e nam pomóc.

Okno najlepiej jest otworzyæ jeœli siê wejdzie na parapet. 

Mo¿emy mieæ rozwi¹zane sznurówki tylko wtedy, gdy chodzimy wolno. 

Zawsze mamy zawi¹zane sznurówki. 

Nie bierzemy ¿adnych drobnych przedmiotów do ust.  



Rozwi¹zanie - pomoc do arkusza æwiczeñ nr 2

Z klasy mogê wyjœæ bez zgody nauczyciela tylko na chwilê.

Biegamy tylko na przerwie.

Gdy ktoœ nas prosi o d³ugopis mo¿emy mu go rzuciæ.

Pomiêdzy ³awkami jest w¹sko, dlatego, gdy chodzimy uwa¿amy, aby siê nie uderzyæ o kanty.

Jeœli chcemy zdj¹æ coœ z pó³ki wysoko prosimy o pomoc Pani¹.

Gdy zamykamy skrzyniê z zabawkami patrzymy, czy nikt nie trzyma na niej palców.

Gdy zamykamy za sob¹ drzwi do klasy patrzymy, czy nikt za nami nie idzie, aby go nie uderzyæ.

Z klasy wychodzimy tylko za zgod¹ nauczyciela.

Gdy chcemy zdj¹æ coœ z pó³ki wysoko, wchodzimy na ³awkê.

Trzymamy siê z daleka od przewodów elektrycznych i kontaktów.

Gdy chcemy po¿yczyæ komuœ strugaczkê lub inny przedmiot podajemy mu go, a nie rzucamy.

Kiedy nie ma Pani mo¿emy wejœæ na stó³. 

Gdy potrzebujemy otworzyæ okno prosimy Pani¹, czy mo¿e nam pomóc.

Okno najlepiej jest otworzyæ jeœli siê wejdzie na parapet. 

Mo¿emy mieæ rozwi¹zane sznurówki tylko wtedy, gdy chodzimy wolno. 

Zawsze mamy zawi¹zane sznurówki. 

Nie bierzemy ¿adnych drobnych przedmiotów do ust.  



Wróciliœmy z wycieczki do muzeum.

Wróciliœmy z wycieczki do muzeum.

Wróciliœmy z wycieczki do muzeum.

Ca³¹ klas¹ poszliœmy do szatni, aby przebraæ siê przed ostatni¹ lekcj¹. 

Ca³¹ klas¹ poszliœmy do szatni, aby przebraæ siê przed ostatni¹ lekcj¹. 

Ca³¹ klas¹ poszliœmy do szatni, aby przebraæ siê przed ostatni¹ lekcj¹. 

Ka¿dy siê spieszy³, aby byæ pierwszy w szatni, wiêc równoczeœnie dotarliœmy do drzwi.

Ka¿dy siê spieszy³, aby byæ pierwszy w szatni, wiêc równoczeœnie dotarliœmy do drzwi.

Ka¿dy siê spieszy³, aby byæ pierwszy w szatni, wiêc równoczeœnie dotarliœmy do drzwi.

Przy wejœciu do naszego boksu przepycha³em siê najbardziej ze wszystkich.

Przy wejœciu do naszego boksu przepycha³em siê najbardziej ze wszystkich.

Przy wejœciu do naszego boksu przepycha³em siê najbardziej ze wszystkich.

Gdy siê tak przepycha³em zaczepi³em rêk¹ o drzwi a dzieci, które napiera³y z ty³u
popchnê³y mnie do œrodka.

Gdy siê tak przepycha³em zaczepi³em rêk¹ o drzwi a dzieci, które napiera³y z ty³u
popchnê³y mnie do œrodka.

Gdy siê tak przepycha³em zaczepi³em rêk¹ o drzwi a dzieci, które napiera³y z ty³u
popchnê³y mnie do œrodka.

Wtedy wykrêci³em sobie rêkê. Powiedzia³em natychmiast o tym Pani, a ona zaprowadzi³a
mnie do gabinetu pani pielêgniarki.  

Wtedy wykrêci³em sobie rêkê. Powiedzia³em natychmiast o tym Pani, a ona zaprowadzi³a
mnie do gabinetu pani pielêgniarki.  

Wtedy wykrêci³em sobie rêkê. Powiedzia³em natychmiast o tym Pani, a ona zaprowadzi³a
mnie do gabinetu pani pielêgniarki.  

Arkusz æwiczeñ nr 3.    U³ó¿ zdania we w³aœciwej kolejnoœci i odczytaj historiê Kubusia.

Arkusz æwiczeñ nr 3.    U³ó¿ zdania we w³aœciwej kolejnoœci i odczytaj historiê Kubusia.

Arkusz æwiczeñ nr 3.    U³ó¿ zdania we w³aœciwej kolejnoœci i odczytaj historiê Kubusia.



Gdy schodzi³em schodami w dó³ nadepn¹³em na jedn¹ ze sznurówek. 

Gdy schodzi³em schodami w dó³ nadepn¹³em na jedn¹ ze sznurówek. 

Szed³em korytarzem z rozwi¹zanymi sznurówkami. 

Szed³em korytarzem z rozwi¹zanymi sznurówkami. 

Wiedzia³em, ¿e w szkole nie nale¿y biegaæ. 

Wiedzia³em, ¿e w szkole nie nale¿y biegaæ. 

Wiedzia³em, ¿e s¹ rozwi¹zane jednak myœla³em, ¿e siê nie przewrócê. 

Wiedzia³em, ¿e s¹ rozwi¹zane jednak myœla³em, ¿e siê nie przewrócê. 

Przez to spad³em ze schodów i z³ama³em sobie rêkê.  

Przez to spad³em ze schodów i z³ama³em sobie rêkê.  

Jednak czasem biega³em, gdy spieszy³em siê na obiad do sto³ówki. 

Jednak czasem biega³em, gdy spieszy³em siê na obiad do sto³ówki. 

Gdy le¿a³em na pod³odze jeden z kolegów wezwa³ pani¹ pielêgniarkê, która przysz³a mi z pomoc¹.  

Gdy le¿a³em na pod³odze jeden z kolegów wezwa³ pani¹ pielêgniarkê, która przysz³a mi z pomoc¹.  

Gdy le¿a³em na pod³odze po wypadku, kole¿anka zawiadomi³a pani¹ nauczycielkê, która by³a najbli¿ej. 

Gdy le¿a³em na pod³odze po wypadku, kole¿anka zawiadomi³a pani¹ nauczycielkê, która by³a najbli¿ej. 

Obaj upadliœmy, a ja rozbi³em sobie g³owê. 

Obaj upadliœmy, a ja rozbi³em sobie g³owê. 

Gdy pêdzi³em korytarzem do sto³ówki zderzy³em siê z koleg¹. 

Gdy pêdzi³em korytarzem do sto³ówki zderzy³em siê z koleg¹. 

Arkusz æwiczeñ nr 4.    Z poni¿szych 10 zdañ u³ó¿ 2 historie po 5 zdañ.

Arkusz æwiczeñ nr 4.    Z poni¿szych 10 zdañ u³ó¿ 2 historie po 5 zdañ.



Arkusz æwiczeñ nr 5.    Uczniowie oceniaj¹ w grupach zachowania w tabeli koloruj¹c pola.

Zachowanie Ocena

Rzucanie czymœ we mnie

Zabieranie mi krzes³a, kiedy chcê usi¹œæ

Podstawianie mi nogi

£adne wyra¿anie siê do mnie

Pytanie o pozwolenie po¿yczenia moich rzeczy

Bardzo mi siê nie podoba

Nie podoba mi siê

Œrednio mi siê podoba

Podoba mi siê

Bardzo mi siê podoba

CZARNY

CZERWONY

¯Ó£TY

NIEBIESKI

ZIELONY

KLUCZ:

Popychanie mnie

Chowanie moich rzeczy

Mówienie przepraszam

Szarpanie mnie

Uwa¿anie aby mnie nie uderzyæ przypadkiem

Spokojne zachowanie w szkole

Zachowywanie ciszy na lekcji, czyli nie
przeszkadzanie mi

Arkusz æwiczeñ nr 5.    Uczniowie oceniaj¹ w grupach zachowania w tabeli koloruj¹c pola.

Zachowanie Ocena

Rzucanie czymœ we mnie

Zabieranie mi krzes³a, kiedy chcê usi¹œæ

Podstawianie mi nogi

£adne wyra¿anie siê do mnie

Pytanie o pozwolenie po¿yczenia moich rzeczy

Bardzo mi siê nie podoba

Nie podoba mi siê

Œrednio mi siê podoba

Podoba mi siê

Bardzo mi siê podoba

CZARNY

CZERWONY

¯Ó£TY

NIEBIESKI

ZIELONY

KLUCZ:

Popychanie mnie

Chowanie moich rzeczy

Mówienie przepraszam

Szarpanie mnie

Uwa¿anie aby mnie nie uderzyæ przypadkiem

Spokojne zachowanie w szkole

Zachowywanie ciszy na lekcji, czyli nie
przeszkadzanie mi



JESTEM M¥DRY, NIGDY NIE RZUCAM
NICZYM W KOLEGÓW

GDY UPUSZCZÊ COŒ NA POD£OGÊ
NATYCHMIAST TO PODNOSZÊ

GDY DZIECI GRAJ¥ W PI£KÊ UWA¯AM,
ABY NIE ZOSTAÆ NI¥ UDERZONY

JESTEM UWA¯NY, DLATEGO CHODZÊ ZAWSZE
Z ZAWI¥ZANYMI SZNURÓWKAMI

GDY CHCÊ ZDJ¥Æ COŒ Z PÓ£KI, KTÓRA JEST
WYSOKO PROSZÊ O POMOC NAUCZYCIELA

JESTEM GRZECZNY, DLATEGO Z KLASY WYCHODZÊ
TYLKO ZA ZGOD¥ PANI NAUCZYCIELKI

JESTEM M¥DRY, DLATEGO NIE BIORÊ
DO UST ¯ADNYCH PRZEDMIOTÓW

GDY ROZLEJÊ COŒ NA POD£ODZE, NATYCHMIAST
TO WYCIERAM, ABY NIKT SIÊ NIE POŒLIZN¥£

PRZECHODZ¥C PRZEZ DRZWI CA£¥ GRUP¥
ROBIMY TO WOLNO I W KOLEJNOŒCI



W STO£ÓWCE CHODZÊ WOLNO,
UWA¯AM NA TO CO ROBI¥ INNE DZIECI

GDY WIDZÊ WYPADEK INNEGO DZIECKA NATYCHMIAST
ZAWIADAMIAM O TYM NAUCZYCIELA, KTÓRY

JEST NAJBLI¯EJ MNIE LUB PANI¥ PIELÊGNIARKÊ

JESTEM ZAPOBIEGLIWY, DLATEGO ZAWSZE
MAM ZAWI¥ZANE SZNURÓWKI

JESTEM ODWA¯NY, PRZYZNAJÊ SIÊ DO
B£ÊDÓW I ZMIENIAM SWOJE ZACHOWANIE

JESTEM ROZS¥DNY, DLATEGO PO SZKOLE
NIE BIEGAM TYLKO CHODZÊ

CHCÊ BYÆ LUBIANY, DLATEGO NIE SPRAWIAM
INNYM DZIECIOM PRZYKROŒCI

JESTEM ROZS¥DNY, DLATEGO DBAM O TO,
¯EBY NIE ZROBIÆ NIKOMU KRZYWDY

JESTEM POMOCNY, DLATEGO REAGUJÊ,
GDY WIDZÊ, ¯E INNEMU DZIECKU

GROZI JAKIEŒ NIEBEZPIECZEÑSTWO

KA¯DE MIEJSCE, W KTÓRYM JESTEM,
ZOSTAWIAM UPORZ¥DKOWANE




