
WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W GRUPIE DZIECI 
ODDZIAŁU PIĘCIOGODZINNEGO (innowacja pedagogiczna) 

 
Wewnętrzny system oceniania zachowania dzieci reguluje kodeks zasad 

obowiązujących w grupie. Kodeks ten jest omawiany z dziećmi w pierwszym tygodniu 
września w formie serdecznej, życzliwej zabawy wykorzystującej opowiadania 
zerówkowiczów na temat własnych doświadczeń. Na wstępie nauczyciel prowadzi z dziećmi 
rozmowę na temat słuszności używania takich kodeksów. Do zajęć wykorzystuje się karty  
ze zdaniami do odczytania przez nauczyciela oraz obrazki z właściwymi zrachowaniami. 
Podczas wprowadzania zasad zachowania zostają zaprezentowane akcesoria niezbędne  
do kształtowania umiejętności mądrego i odpowiedzialnego wyboru. Wszystkie te elementy 
zostają zaprezentowane dzieciom jako formy przekierowania uwagi z irracjonalnych, 
antyspołecznych zachowań na te racjonalne, wzmacniające dziecko w poczuciu własnej 
wartości i kształtujące w nim umiejętności dokonywania rozsądnych wyborów.  

Na początku w sali zostaje stworzony „Kącik żyrafy”. Żyrafa to zwierzę, które ma szyję 
osiągającą nawet kilka metrów wysokości (co pozwala jej na szersze spojrzenie) i wielkie serce 
- największe wśród ssaków. W związku z tym stała się symbolem języka pełnego empatii.  
W kąciku tym znajdują się: fotele do odpoczynku ( koc imitujący wyglądem skórę żyrafy),  
na ścianie obrazek/ zdjęcie żyrafy, koło wyboru, pudełko z zabawkami sensorycznymi, kufer 
wiklinowy z grami dla dzieci, słuchawki do słuchania muzyki, kredki, ołówki, kartki, 
kolorowanki.  

„Koło wyboru” jest to narzędzie zbudowane na zasadzie koła fortuny, które na początku 
jest podpowiedzią, inspiracją do poszukiwania dobrych wyborów konkretnych aktywności 
dziecka zastępujących wcześniejsze nieprzemyślane wybory niewłaściwych, kompulsywnych 
zachowań. Należy podkreślić, że te wybory niewłaściwych zachowań dokonywane przez 
dziecko są rezultatem jego niezaspokojonych potrzeb. Zwykle wzmacnianie są one 
pojawiającymi się spontanicznie nieprzyjemnymi lub przyjemnymi  emocjami/ uczuciami 
i odpowiadają na pytanie dotyczące celu pojawienia się konkretnych zachowań. Propozycje 
czynności znajdujących się na „Kole wyboru”: 

1. Weź głęboki oddech! 
2. Policz do dziesięciu! 
3. Narysuj i pokoloruj obrazek.  
4. Przytul się! 
5. Pokoloruj obrazek. 
6. Odpocznij w Kąciku żyrafy. 
7. Wybierz zabawkę z pudełka. 
8. Pospaceruj po Sali/ 
9. Posłuchaj muzyki. 
10. Wylosuj grę z kufra. 
11. Poukładaj puzzle.  
12. Poczytaj. 

Propozycje czynności znajdujące się na „Kole wyboru” odpowiadają dziecku na pytanie: „Co 
mogę zrobić, aby złapać równowagę ( wyciszyć się, uspokoić się itp.) i wrócić do dalszych zajęć 
z grupą?” 



Książki wspierające dzieci w życiu społecznym: „Akceptuję to co czuję. Kłócimy się i godzimy” 
Isabelle Filliozat, „Bajki, które uczą, jak żyć wśród innych” Begona Ibarrola, „Sen Alicji,  
czyli jak działa mózg” prof. Jerzy Vetulani, „Przyjaciele żyrafy. Bajki o empatii” Aneta 
Ryfczyńska, Joanna Berendt Trzy tomy.  

Inspiracją do stworzenia tego systemu oceniania zachowania jest Pozytywna 
Dyscyplina. Ta klasyczna metoda wychowawcza opiera się na wzajemnym szacunku i miłości.  

Najważniejsze cechy systemu oceniania zachowania: 
1. Stosowanie zachęty ( wzmocnień ) zamiast nagród ( metoda kija i marchewki ) / 

pochwały (dziecko zdobywa kolejne stopnie rozwoju/umiejętności by stawać się 
coraz lepszą wersją siebie i to jest jego największym trwałym sukcesem. Człowiek 
uczący się dla pochwały, splendoru motywowany jest zwykle do poszukiwania 
bodźców zewnętrznych, które towarzyszą szybko nudzącym się chwilowym 
sukcesom ). 

2. Rezygnacja z kar i nagród (konsekwencji) w imię kształtowania umiejętności 
dokonywania mądrych wyborów. Celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb 
dziecka, które są podstawą motywacji wewnętrznej do nauki.  

3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się życzliwą stanowczością.  
4. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się bez przemocy wg Marshall B. 

Rosenberg. 
5. Wykorzystywanie (z przymrużeniem oka) teorii trójpodziału mózgu Paula Mac 

Lean.  
6. Poszukiwanie jak najlepszych form poznawania i porządkowania swoich emocji.  
7. Rozpoznawanie funkcji przyjemnych i nieprzyjemnych emocjami i próby bawienia 

się nimi. 
8. Dawanie sobie prawa do popełniania błędów, przyznawania się do nich, 

przepraszania za nie oraz zadośćuczynienie za nie. 
9. Budowanie w sobie postawy optymizmu, życzliwości, obiektywizmu  

na fundamencie miłości pełnej sympatii, przyjaźni, radości oraz wewnętrznego 
harmonijnego pokoju.  

10. Skierowanie wypowiedzi na formę rozpoczynającą się od słów: „Ja….”, „Mnie…” 
11. Stawianie dziecka przed wyborem 
12. Wskazywanie dziecku drogi ku odkrywaniu własnych zdolności, kompetencji, 

odpowiedzialności i zachęcanie go do konstruktywnego używania swojej osobistej 
siły i autonomii. 

 
  
 
Zasady zawarte w kodeksie grupowym wypływają z postawionych granic jakie ludzie 

stosują wobec siebie oraz innych w życiu społecznym.  
 
 
 
 
 



KODEKS ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE 
 
 
- UŻYWAM ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH: 
DZIEŃ DOBRY, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, POPROSZĘ, DO WIDZENIA 
 
- SŁUCHAM PANI  
 
- SŁUCHAM WYPOWIEDZI INNYCH DZIECI PODCZAS ZAJĘĆ 
 
- PO ZABAWIE SPRZĄTAM ZABAWKI, GRY I INNE PRZEDMIOTY 
 
- ZGODNIE BAWIĘ SIĘ (ZAPRASZAM DZIECI DO ZABAWY LUB PROSZĘ  
O PRZYJĘCIE MNIE JEŚLI CHCĘ DOŁĄCZYĆ DO INNYCH) 
 
- UMIEM PRZEPRASZAĆ JEŚLI ZDARZY MI SIĘ ZROBIĆ COŚ NIEWŁAŚCIWEGO 
 
- BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE 
 
- UCZESTNICZĘ W ZAJĘCIACH 
 
- POMAGAM INNYM 
 
-POTRAFIĘ PROSIĆ INNYCH O POMOC 
 
- JESTEM ŻYCZLIWY I PRZYJACIELSKO NASTAWIONY DO INNYCH 
 
- ZGŁASZAM SIĘ DO ODPOWIEDZI 
 
-PODCZAS ZAJĘĆ KONCENTRUJĘ UWAGĘ NA JEDNEJ CZYNNOŚCI  
 
- UŻYWAM UMIARKOWANEGO TONU GŁOSU 
-CIERPLIWIE CZEKAM NA SWOJĄ KOLEJ 
 
-ROZMAWIAM Z INNYMI I MÓWIĘ O TYM CO MNIE ZANIEPOKOIŁO 
 
- DBAM O ZABAWKI 
 
- DBAM O HIGIENĘ 
 
- JEM KULTURALNIE SIEDZĄC NA KRZEŚLE 
 
 
 



PONADTO ZWRACAMY UWAGĘ NA INFORMACJE:  
 
-SZANUJ CISZĘ PODCZAS PRACY 
-PODNIEŚ RĘKĘ KIEDY CHCESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO ODPOWIEDZI 
 
DODATKOWO: 
 
-CODZIENNIE LOSUJEMY PARY Z KTÓRYMI WYCHODZIMY Z SALI 
PRZY KTÓRYCH SIADAMY NA ZAJĘCIACH I KTÓRE ZAPRASZAMY DO WSPOLNEJ 
ZABAWY. Idea ma na celu poznanie się ze sobą dzieci, lepszą integrację w grupie, wzbudzenie  
w dziecku poczucie troski i odpowiedzialności za swoją parę. Do losowania używane są puzzle 
matematyczne (dodawanie i odejmowanie w zakresie 10), puzzle literowe itp.  
 
-DYŻURNYMI CODZIENNIE ZOSTAJE PARA DZIECI WG. KOLEJNOŚCI W DZIENNIKU 
 

 

Pozytywna ocena jest za : 
- przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad, 
- za bezinteresowną pomoc słabszym, 
-  za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka), 
- za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury) 
- za utrzymywanie porządku wokół siebie podczas wykonywanych zajęć. 
- za dobrze wykonane ćwiczenie/zadanie/wyzwanie 
- za prawidłowe trzymanie narzędzi pisarskich 
- za odważne proszenie o pomoc 
- za aktywny udział w zajęciach 
 
Formy wzmacniania właściwego zachowania: 
- danie możliwości dziecku zaprezentowania efektów swojego działania przed dziećmi  
z grupy, 
- danie możliwości dziecku zaprezentowania efektów swojego działania w indywidualnej 
rozmowie z nauczycielem, 
- docenienie/uznanie sukcesu dziecka przed rodzicami, 
- danie dziecku możliwości wyboru atrakcyjnej aktywności dla siebie, 
-atrakcyjna wycinanka, karta pracy przygotowanych przez nauczyciela,  
-możliwość podejmowania decyzji co do: wyboru tytułu czytanego opowiadania, rodzaju 
ćwiczeń/zabaw grupowych na dywanie, wyboru karty pracy przygotowanej przez nauczyciela  
dla dzieci chętnych (wybór spośród 3 rodzajów uwzględniających poziomy trudności)  
 
Ustalając pewne zasady postępowania, musimy również zwracać uwagę na konkretne 
konsekwencje braku przestrzegania ich.  I tak jak konsekwencją za uważne słuchanie podczas 
zajęć jest sukces rozwojowy dziecka ( np. zdobyta wiedza, poprawa nastroju, pobudzenie 
twórczego myślenia, mnożenie się w głowie dziecka nowych marzeń i pomysłów, budowanie 



poczucia własnej wartości i pewności siebie itp.) tak za agresję wobec innego dziecka  
i nieprzestrzeganie zasad jest zatrzymanie lub cofnięcie pewnego etapu w budowaniu relacji 
dziecięcych albo zatrzymanie procesu uczenia się, zdobywania pewnych umiejętności, które 
są dobrem rozwojowym dziecka (np. wywołanie niechęci innych wobec osoby agresywnej, 
izolacja, brak sympatii, brak nowej wiedzy, wywołanie nudy, zahamowanie motywacji  
do uczenia się, przestawienie się na tryb walki przeciw ludziom z trybu dążenia do wspólnych 
celów, niszczenie atmosfery zaufania, przyjaźni i sympatii itp.) Zatem łamanie zasad 
społecznych skutkuje dla dziecka WYSTARCZAJĄCYM bólem, rodzajem krzywdy dlatego 
bezcelowe jest jeszcze dodatkowe nakładanie na to dziecko tradycyjnej kary czy robieniem  
mu tzw. wykładu na temat zachowania na forum grupy. Dlatego uważam, że dodatkowa 
konsekwencja czy kara jest przysłowiowym kopaniem leżącego. Dziecko, którego potrzeby nie 
są zaspokojone w naturalny sposób nie będzie również rozumiało sformułowania „przemyśl 
to sobie” ponieważ każdy ma prawo wyboru i może zareagować tak jak potrafi a przede 
wszystkim ma prawo do każdej pojawiającej się nawet najbardziej nieuporządkowanej 
emocji. Gdy dorosły mówi „a teraz idź do pokoju i przemyśl swoje zachowanie” dziecko 
otrzymuje komunikat „nie mam prawa do pojawiających się we mnie trudnych emocji i uczuć, 
nie mam prawa reagować i wyrażać swoich trudnych emocji, uczuć bo robię to źle. Trudne 
nieprzyjemne emocje są złe.” To jest dla dziecka bardzo krzywdząca sytuacja ponieważ 
wymaga się od niego w ten sposób przepracowania swoich uczuć, emocji pozbawiając go 
życzliwego i jednocześnie stanowczego wsparcia od osoby dorosłej (!). Poza tym współczesna 
psychologia coraz częściej podkreśla fakt, iż najlepszą formą porządkującą uczucia i emocje 
jest chwilowa zamiana aktywności dziecka  po to by mogło powrócić, spojrzeć na poprzednią 
czynność z nowej perspektywy bez frustracji. Dlatego ważne są pytania otwierające tj. „Jak 
myślisz, dlaczego Asia teraz nie chce się z Tobą bawić? Co mogłaś zrobić aby nie było 
nieporozumienia między wami? Jakie Twoje działanie by poprowadziło tę zabawę w innym, 
kierunku? Jak myślisz, co mogłabyś zrobić aby odzyskać zaufanie Asi,  by chciała znowu bawić 
się z Tobą? Co chciałabyś teraz zrobić? Czy jesteś gotowa na to aby przeprosić koleżankę i 
poprosić ją o zabawę? Czy potrzebujesz zrelaksować się teraz? Chciałabyś wyciszyć się, 
zrelaksować i zakręcić kołem wyboru aby później na nowo wrócić do porzuconych zajęć?”  
 
 
Negatywną ocenę otrzymujemy za: 
- nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i szkole, 
- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, 
- agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty,  
- przeszkadzanie innym, 
- niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci, 
- izolowanie się (bunt) i odmowa brania udziału w zajęciach bez wyjaśnienia 
 
Wszystkie rozmowy z dzieckiem wymagają intymności dlatego aby uniknąć poczucia 
krzywdy, zadaniem nauczyciela jest stworzenie odpowiedniego pola dyskretnego dialogu. 
Celem jest wzmocnienie dziecka na tyle na ile by mogło z optymizmem i radością wrócić do 
relacji z innymi. Nauczyciel musi za wszelką cenę zrezygnować z wytykania palcem, 
moralizowania i szufladkowania dziecka na forum grupy. Niebezpieczeństwem i błędem jest 



również gratyfikacja niewłaściwych zachowań w stylu „jeśli nie będziesz przestrzegał zasad 
Pani nagrodzi Ciebie i będziesz mógł bawić się w kąciku żyrafy”. Celem tutaj jest nauczenie 
dziecka dokonywania mądrych, świadomych i odpowiedzialnych wyborów co do radzenia 
sobie z trudnymi relacjami, sytuacjami. Proces nabywania takich umiejętności przynosi 
trwałe nawyki i pomaga dziecku, już później bez pomocy koła wyboru, dokonywać właściwych 
wyborów i poszukiwania swoich form radzenia sobie z emocjami i uczuciami 
przygotowującymi do budowania relacji lub więzi międzyludzkich. 
 
 
Formy oceny zachowań negatywnych: 
- słowne przypomnienie zasady,  rozmowa ( podstawą takiej rozmowy są życzliwość, 
stanowczość oraz dyskrecja) 
- postawienie dziecka przed wyborem o to w jaki sposób opowie rodzicom o trudnym 
zdarzeniu, w którym brało udział. Wsparcie przez nauczyciela w doborze słownictwa i form 
rozmowy (na miarę możliwości rozwojowych dziecka kładąc nacisk na wypowiedzi w 
pierwszej osobie liczby pojedynczej).  
- zaproszenie dziecka do zakręcenia kołem wyboru aktywności i wylosowanie zajęcia 
trwającego nie krócej niż 1 min. i nie dłużej niż 6 min.  
- poproszenie dzieci z grupy o zakręcenie kołem wyboru i wybranie w ten sposób aktywności 
dla dziecka, które nie przestrzegało zasad.  
 
Stałym zdaniem w przypadku stosowania przez dziecko agresji czy przemocy wobec innych 
jest pytanie o gotowość dziecka na powrót do relacji np. : „ Czy jesteś już gotowa do tego by 
przeprosić Olę?” a  jeśli nie to: „Jak myślisz, co możesz zrobić aby stać się gotową do 
przeprosin? Czy chciałabyś w jakiś konkretny sposób wyciszyć się, uspokoić się, opanować 
emocje i przygotować się do życzliwej rozmowy z Olą w której będziesz mogła ją przeprosić?”.  
Nauczyciel w rozmowach z dziećmi używa koncepcji trójpodziału mózgu nazywając 
zachowania ludzkie przez pryzmat zachowań gadów, ssaków i ludzkie albo wg koncepcji 
mówiącej o języku żyrafi i szakala.  Można to robić w formie żartu, humoru używając swoje 
umiejętności parateatralne i inne opierające się na języku alegorii, symboli, metafor.  
 

Myślę, że dobrem wychowawczym dla dziecka, bez względu na rodzaj 
antyspołecznego zachowania, po przeprosinach jest zrobienie czegoś dobrego dla osoby 
zranionej, pokrzywdzonej. Na ile jest to możliwe a nieporozumienie między dziećmi nie jest 
zbytnio zabarwione nieprzyjemnymi emocjami/uczuciami, nauczyciel w ramach 
zadośćuczynienia proponuje np. zaproszenie pokrzywdzonego dziecka do zabawy, gry; 
narysowanie laurki i podarowanie jej.  Zadaniem wychowawcy jest nie tylko zadbanie o 
uczucie sympatii w relacjach dziecięcych, motywowanie dzieci do odnowienia więzi ale 
również o wzmacnianie w dzieciach umiejętności odważnego przyznania się do winy i  
sztuki budowania relacji.  

Posłuszeństwo może być pozytywne pod warunkiem, że nie jest ślepie i bierze pod 
uwagę wolny, mądry, świadomy, odpowiedzialny wybór dobra dla siebie przez dziecko. 
Owszem posłuszeństwo dorosłym jest gwarancją bezpieczeństwa, ale nie powinno być 
nigdy nadużywane przez dorosłych. Dorosły z racji swojego wieki, doświadczeń i wiedzy 



wie co jest dla dziecka najlepsze, ale warto dziecku wskazać drogę do tego aby odkryło 
dlaczego ten konkretny zakaz, ta granica, na norma jest dla dziecka dobra. Należy działać 
w taki sposób aby dziecko nie miało poczucia krzywdy niszczącej relacje i więzi budowanym 
na formach rywalizacji czy walki o władzę.  

Inną sprawą jest definiowanie słów „grzeczny/ niegrzeczny”. W moim rozumieniu 
osoba grzeczna to taka, która potrafi kulturalnie zachować się, potrafi używać zwrotów 
grzecznościowych i posiada umiejętności savuar-vivru (ogólnego życia 
w uporządkowanym świcie ludzkich więzi).  
Nie zawsze osoba grzeczna jest posłuszna. Może to być zaskoczeniem, ale zwykle jest tak,  
że jeśli dorośli nadużywają swojej władzy lub tracą kontrolę nad swoimi emocjami, 
uczuciami i ogólnie nad językiem, to dzieci bardzo grzeczne bywają nieposłuszne.  Nie 
można wówczas mówić o braku grzeczności, ale należy wskazywać na nie zaspokojone 
potrzeby dziecka i na źródła konkretnych zachowań. W tym przypadku to potrzeby 
życzliwości, czułości, stanowczości, zaangażowania, poczucia własnej wartości, poczucia 
bezpieczeństwa, potrzeba przynależności, zaangażowania. A źródła? Dzieci mają w sobie 
ogromne pragnienia decydowania o sobie i brania czynnego udziału w życiu społecznym. 
Chcą być kompetentne i odpowiedzialne, chcą czerpać radość z życia i dzielić się nią  
z innymi. Dorosły będący drogowskazem dla dziecka może w prosty sposób wyjść 
naprzeciw dziecku i pomóc mu wchodzić w świat przyjaźni, miłości, radości, twórczości   
i odpowiedzialnego zaangażowania bez wiecznej walki o władzę i pozycję.  

 
 

Opracowała mgr Karolina Rychlik 


