
Program nauczania etyki w klasach I – III szkoły podstawowej  

Chcemy być lepsi   

Program dopuszczony do użytku szkolnego przez MENiS pod numerem DKW 4014-65/00, autor – Marek 

Gorczyk  

Cel główny: kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania poprawnych kontaktów z innymi 

dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp. 

(podstawa programowa).  

Szczegółowe cele kształcenia:  

• Kształtowanie pozytywnego, opartego na szacunku i prawdomówności stosunku do rówieśników 

i dorosłych; 

• Wykształcenie pozytywnego, serdecznego stosunku do osób niepełnosprawnych, nauczenie 

dzieci, jak pomagać takim osobom;  

• Ukazanie osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych partnerów i przyjaciół zarówno w 

pracy, jak i w czasie wolnym; 

• Kształtowanie postawy tolerancji oraz zrozumienia dla odmienności związanej z 

niepełnosprawnością, inną narodowością, rasą religią i różnicami kulturowymi;  

• Wyrobienie serdecznej, opartej na wzajemnym zrozumieniu, postawy wobec członków rodziny; 

• Wypracowanie nawyku dbałości o estetykę najbliższego otoczenie (pokoju, klasy);  

• Wykształcenie postawy rzetelnego podejścia do pracy oraz szacunku dla pracy zarówno własnej, 

jak i cudzej;  

• Ukazanie wagi i potrzeby stosowania dobrych manier w codziennych relacjach międzyludzkich;  

• Wdrożenie do aktywnego i rozumnego planowania oraz spędzania wolnego czasu; 

• Ukształtowanie umiejętności dostrzegania piękna w najbliższym otoczeniu i szanowanie go;  

• Nauczenie dzieci, jak zachować się w takich miejscach, jak: galeria, muzeum, kino, teatr, park itp.; 

• Wyrobienie wrażliwości na problemy osób starszych i postawy szacunku wobec nich;  

• Uświadomienie uczniom, że nie każdy dorosły zasługuje na miano autorytetu i nie każdego 

dorosłego należy we wszystkim słuchać (ze zwróceniem uwagi na konkretne sytuacje); 

• Nauczenie krytycznego, rozumnego korzystania z propozycji mediów, ze zwróceniem uwagi na 

niebezpieczeństwo uzależnienia od telewizji, gier komputerowych, Internetu; 



• Ukształtowanie postawy odwagi cywilnej, przyznawania się do popełnionych błędów, 

umiejętności przepraszania i naprawiania wyrządzonych szkód;  

• Wyrobienie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny; 

• Wykształcenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu swojej społeczności lokalnej. 

 

Ocenianie z etyki klasy I-III 

Ocena z etyki uwzględnia: 

• wysiłek 

• wkład pracy 

• zaangażowanie 

• aktywność 

• wypowiedzi ustne 

• prowadzenie zeszytu 

• Nie ocenia poglądów. 

 


