
Dobre 
wychowanie 

O dobrych manierach, których należy 
przestrzegać w domu, szkole  
i miejscach publicznych. 



Dobre maniery 

Zasady dobrego wychowania 
czynią codzienne życie łatwiejszym 
i piękniejszym, kształtują charakter 
osoby, która zgodnie z nimi 
postępuje. Z języka francuskiego 
nazywamy je savoir-vivre’em(wym. 
sawuar wiwr’em). 



Dobre maniery 

Zasady savoi –vivre'u obejmują 
wszystkie dziedziny życia. 
Podpowiadają, jak postąpić 
w konkretnej sytuacji, aby nie 
tylko pokazać się z dobrej strony, 
ale również sprawić, by innym 
było przyjemnie przebywać  
w naszym towarzystwie. 

 



Magiczne słowa 

Gdy byliśmy małymi dziećmi, 
rodzice zachęcali nas do częstego 
używania zwrotów 
grzecznościowych: "proszę", 
"dziękuję" i "przepraszam". Czasami 
mówimy, że to magiczne słowa  
i rzeczywiście jest w nich coś 
magicznego. Osoba, która potrafi 
prosić, dziękować i przepraszać jest 
lubiana, a inni chcą przebywać w jej 
towarzystwie. Uważają, że jest 
dobrze wychowana. 

 



Dobre maniery w praktyce 
- dom 

 

 

Pierwszym miejscem nauki 
dobrych manier jest dom 
rodzinny i relacje z bliskimi. 
Kulturalny nastolatek pamięta  
o urodzinach, imieninach i innych 
świętach ważnych dla niego osób, 
np. o Dniu Babci i Dniu Ojca. 
Potrafi złożyć życzenia. 



Dobre maniery w praktyce 
- dom 

 

 

Jednym z najmilszych elementów 
domowego życia są spotkania przy 
obiedzie czy kolacji. Zwróćcie uwagę 
na to, aby zaczynać posiłek, dopiero 
gdy wszyscy usiądą do stołu. 
Poczęstujcie potrawami rodziców  
i rodzeństwo, a dopiero potem 
nałóżcie sobie. Łokcie trzymajcie 
blisko tułowia. Na koniec podziękujcie 
za posiłek i zaproponujcie, że 
następnym razem sami nakryjecie do 
stołu. 



Dobre maniery w praktyce 
- dom 

 

 

Dobrze wychowany nastolatek 
nie czeka, aż zostanie poproszony 
o pomoc w wypełnieniu 
domowych obowiązków, ale sam 
wychodzi z inicjatywą. Co równie 
ważne, stara się mówić dobrze  
o swoich bliskich, nie opowiada 
publicznie o wadach rodzeństwa 
czy rodziców. 



Dobre maniery w praktyce 
- szkoła 

 

 

Pozdrawianie nauczycieli i innych 
pracowników szkoły zwrotem 
"dzień dobry", mówienie "do 
widzenia" to absolutne minimum. 
Kulturalny uczeń pomaga innym 
w nauce oraz nie spóźnia się na 
lekcje, gdyż punktualność jest 
oznaką szacunku i cechują dobrze 
wychowanych ludzi. 



Dobre maniery w praktyce 
- szkoła 

 

 

W szkole i poza nią jest wiele okazji, aby 
rozmawiać i przedstawiać własne zdanie. 
Kulturalna osoba podczas dyskusji nie 
przerywa innym, lecz pozwala im 
dokończyć zaczętą myśl. Co więcej, nigdy 
nie używa brzydkich wyrazów, czyli słów 
uznawanych za wulgarne lub obraźliwe. 
Dobrze wychowany rozmówca szanuje 
osoby, z którymi dyskutuje, nawet jeśli 
się z nimi nie zgadza. 



Dobre maniery w praktyce 
– miejsca publiczne 

 

 

Kulturalna osoba potrafi zachować się 
w kinie lub w teatrze. Podczas 
oglądania filmu lub spektaklu nie 
korzystamy z telefonu czy innych 
urządzeń elektronicznych. Staramy się 
nie szeleścić papierkami, nie 
rozmawiamy głośno z siedzącymi obok 
kolegami i koleżankami. 



Dobre maniery w praktyce 
– miejsca publiczne 

 

 

W środkach komunikacji miejskiej 
dbajmy o wygodę nie tylko swoją, ale 
również innych pasażerów. Dlatego  
w takich miejscach nie krzyczymy i 
nie śmiejemy się głośno - może ktoś 
chce poczytać książkę albo odpocząć 
po ciężkim dniu. Miłym gestem jest 
także ustąpienie miejsca osobom 
starszym, mamom z małymi dziećmi 
oraz kobietom spodziewającym się 
narodzin dziecka. 



Dobre maniery w praktyce 
– ubiór 

 

 

Ubrania są w pewnym sensie naszą 
wizytówką, znakiem rozpoznawczym, 
przedstawiają nas, zanim jeszcze zdążymy 
cokolwiek powiedzieć. Nieważne jest czy 
nasze ubranie kosztowało fortunę, ale czy 
jest czyste, wyprasowane i stosowne do 
okazji. W teatrze obowiązuje strój 
galowy, w szkole skromny  
i niewyzywający, ale na plaży czy na 
dyskotece możemy sobie pozwolić na 
więcej swobody. 



Kilka 
cennych rad 

 

 



Kilka 
cennych rad 
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