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ROK SZKOLNY 2022/2023

Okres Kompetencje Nawyki

1. kwartał:
wrzesień-listopad

Hojność
oraz

Przyjaźń

Z chęcią pożyczam i dzielę się
moimi rzeczami i zabawkami

oraz
Okazuję innym czułość 

i sympatię.

2. kwartał:
grudzień-marzec

Praca zespołowa
oraz

Inteligencja
i równowaga
emocjonalna

Pracując w grupie, robię 

co do mnie należy

oraz

Mówię, co mi dolega, zamiast 

się gniewać 

3. kwartał:
kwiecień-czerwiec

Komunikacja
oraz

Otwartość
na innych, empatia

Jestem miły
w rozmowie z innymi

oraz
Koleguję się ze wszystkimi.

Wakacje
Rozwój kompetencji w rodzinie w oparciu o całoroczną pracę 

oraz indywidualne potrzeby każdej rodziny

Leader100 SPORT, przez sport do kompetencji w szkole i w domu!

Dołącz na Facebooku 
do grupy dla rodziców 
z naszego programu:

Wejdź 
na naszą stronę 

internetową:
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Drodzy Rodzice,

z dużą satysfakcją oddaję w Państwa ręce Poradnik 

dla Rodziców Programu Leader100 SPORT – „Przez 

sport do kompetencji”. To początek wspólnej drogi, 

jaką podjęliśmy z  fundacją edukacyjną Leader100 

przy realizacji nowego programu, w  którym 

proponujemy Państwu innowacyjne spojrzenie 

na edukację, trening i wychowanie dzieci i młodzieży.

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, 

nie ugniata a  kształtuje, nie dyktuje a  uczy, nie żąda a  zapytuje – przeżyje 

wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” – mówił Janusz Korczak. I dobrze 

wiedział, co mówi, przecież był wychowawcą setek dzieci. Dlatego tak ważne 

jest, aby zawalczyć o te „natchnione chwile”.

Autorzy poradnika przedstawiają w  materiale pracę nad kształtowaniem 

dobrych nawyków najmłodszych, ale przy okazji poprawę relacji w rodzinie oraz 

propagowanie aktywności fi zycznej. Bo większość kompetencji rozwijanych przy 

okazji dobrze prowadzonej aktywności fi zycznej, ma zastosowanie w  różnych 

obszarach życia. Przecież sport buduje osobowość, uczy systematyczności, 

współpracy, szacunku dla przeciwników. Badania udowodniły, że ma on bezpośredni 

wpływ na wyniki w nauce, kontakty z rówieśnikami i pewność siebie.

Leader100 SPORT – „Przez sport do kompetencji” to czteroletni program 

skierowany do dzieci, ich nauczycieli oraz rodziców. Do programu przystąpiło 200 

placówek oświatowych z całego województwa. Uczestnicy programu biorą udział 

w szkoleniach, otrzymują materiały dydaktyczne i niezbędny sprzęt sportowy.

Wszystko po to, by kształtowanie pozytywnych nawyków u Waszych dzieci 

było dla Was wszystkich przyjemnością i  budowało wzajemne relacje – skarb 

na całe życie.

Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Łódzkiego
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WSTĘP

Drodzy Rodzice,

Jak wskazują liczne badania naukowe oraz doświadczenia praktycz-
ne, sukces życiowy człowieka zależny jest w zdecydowanej mierze 
od tzw. kompetencji miękkich (umiejętności i cnoty takie jak: współ-
praca w grupie, odpowiedzialność, kreatywność, inicjatywa twórcza 
itd.). Kompetencje te mogą być kształtowane od najmłodszych lat 
poprzez określone aktywności w życiu codziennym, przez obowiąz-
ki domowe, uprawianie sportu, naukę, na skutek utrwalania pozy-
tywnych nawyków takich jak np. podejmowanie odpowiedzialności 
za wykonaną pracę, odpowiedni sposób informowania o wykonanych 
zadaniach itp. Aby wspomóc Państwa pracę wychowawczą, pragnie-
my podzielić się naszym ponad dziesięcioletnim doświadczeniem 
w zakresie rozwoju kompetencji i pozytywnych nawyków. Poprzez 
te materiały chcemy pomóc każdemu dziecku korzystającemu z Pro-
gramu Leader100 SPORT osiągnąć maksimum swoich możliwości.

Wiele badań pokazuje, że największy wpływ na rozwój kompeten-
cji, (podobnie zresztą jak na rozwój dziecka w ogóle) mają rodzice, 
których zaangażowanie jest najważniejsze, ponieważ to oni są pierw-
szymi wychowawcami. Dom jest środowiskiem, w którym najbardziej 
rozwijamy nawyki i kompetencje, więc wpływ rodziców jest znacz-
nie większy niż np. wpływ szkoły czy innych czynników. Potwierdzają 
to ankiety, przeprowadzane systematycznie wśród nauczycieli biorą-
cych udział w Programie Leader100 SPORT. Wyniki przeprowadzo-
nych do tej pory ankiet wyglądają następująco:
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Program Leader100 SPORT to program rozwoju aktywności fi -
zycznej i kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, który jest realizowany w województwie łódzkim w latach 
szkolnych 2021/22 – 2024/25. W jego ramach organizowane są szko-
lenia w przedszkolach i szkołach podstawowych, które wyposażane 
są w sprzęt sportowy do realizacji Programu. Adresatami szkoleń oraz 
związanych z nimi materiałów dydaktycznych są zarówno nauczyciele 
(wychowawcy i nauczyciele W-F), jak i rodzice dzieci z tych placówek. 
Celem Programu jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 
5-9 lat, rozwój ich kompetencji społecznych, zwiększenie kwalifi kacji 
zawodowych nauczycieli oraz umocnienie potencjału wychowawcze-
go rodziców poprzez sugestie, które pozytywnie wpływają na rozwój 
ich kompetencji społecznych.

Program Leader100 SPORT nie wymaga organizowania żadnych za-
jęć dodatkowych dla dzieci, ponieważ jest on realizowany w ramach ak-
tualnie prowadzonych zajęć, przede wszystkim wychowania fi zycznego 
i zajęć psychomotorycznych. Program ten doskonale wpisuje się w pod-
stawę programową wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej.

6

Kto ma wpływ na wychowanie dzieci?

Rodzice: 64%

Inne: 11%

Szkoła: 25%

Poradnik dla rodziców
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Na poziomie przedszkola program realizuje m.in. podstawę progra-
mową, która wśród celów wychowania przedszkolnego wymienia:
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
• troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fi zyczną, zachęcanie 

do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej,
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez 

wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności1.

Dla uczniów szkół podstawowych realizacja Programu Leader100 
SPORT wypełnia element podstawy programowej kształcenia ogól-
nego, według której „najważniejszym celem kształcenia w szkole 
podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznaw-
czy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia”2, a jego celem jest m.in.:
• wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym: ofi arności, współ-

pracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji; 
wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji spo-
łecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 
przyjaciele);

• rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność 
i przedsiębiorczość;

• wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy 
oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

A więc, Leader100 SPORT to nie tylko program, ale przede wszyst-
kim sprawdzone i skuteczne narzędzie, ułatwiające nauczycielom re-
alizację swoich programowych obowiązków wychowawczych w do-
brej współpracy z rodzicami swoich uczniów.

1  Preambuła w „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz podstawa progra-
mowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej”, 24 lutego 2017, Dz.U. 2017 poz. 356.
2  Tamże.

7

Wstęp
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A teraz kilka słów na temat materiałów Poradnika…
Przedstawione w niniejszym Poradniku materiały zawierają, oprócz 

podstaw naukowych i metodologicznych, narzędzia, dzięki którym dzieci 
wraz z rodzicami będą mogły pracować nad utrwalaniem pozytywnych 
nawyków, a jednocześnie będą odczuwały satysfakcję z dokonywanych 
postępów. Propozycje pracy nad nawykami i kompetencjami w domu 
stanowią integralną część Programu Leader100 SPORT, który jest reali-
zowany także w szkole. W skład tych narzędzi przeznaczonych do pracy 
w domu wchodzą:
• Pytania do przemyślenia w rodzinie
• Pomysły na rozwijanie danej kompetencji i nawyku w rodzinie
• Konkretne propozycje do pracy w domu z dzieckiem

Chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniem, w jaki sposób moż-
na pomóc dziecku w osiągnięciu jego celów. Przydatne informacje znajdą 
w naszych materiałach nie tylko rodzice, ale też osoby z szeroko rozu-
mianego otoczenia wychowującego dziecko, np. dziadkowie, opiekuno-
wie, starsze rodzeństwo, nauczyciele zajęć pozaszkolnych, trenerzy czy 
instruktorzy (na przykład w harcerstwie), którzy, podobnie jak rodzice, 
wspierają rozwój kompetencji dziecka.

Przedstawiona struktura działania oparta jest na naszym wieloletnim 
doświadczeniu, jak również na badaniach naukowych, które prowadzą 
do dwóch podstawowych wniosków:

1.  Stałe powtarzanie danej czynności przez minimum trzy tygodnie po-
zwala wykształcić pozytywny nawyk (w przypadku Leader100 SPORT 
są to dwie kompetencje w ciągu trzech lub czterech miesięcy);

2. Wsparcie udzielone dzieciom przez rodziców, wychowawców, nauczy-
cieli czy trenerów w sposób istotny wzmacnia proces przyswajania po-
zytywnych nawyków przez dzieci.

Poradnik dla rodziców
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Materiały Programu Leader100 pomogły już tysiącom rodzin na ca-
łym świecie w osiąganiu sukcesów wychowawczych i w nauce. Setki 
szkół z różnych krajów korzystają z tych materiałów przy realizacji swo-
jego programu wychowawczego. Program Leader100 SPORT bazuje 
w znacznym stopniu na doświadczeniach Programu Leader100.

Materiały tego poradnika przeznaczone są dla rodziców uczniów 
„zerówek” oraz klas pierwszych szkoły podstawowej i mają one pomóc 
w rozwijaniu kompetencji oraz przyswajaniu nawyków.

Warto pamiętać, że wychowanie nie kończy się wraz z końcem 
szkolnego tygodnia, semestru czy roku, a dom i rodzina mają najwięk-
szy wpływ na wychowanie dziecka, dlatego warto wykorzystywać czas 
wolny, tj. weekendy, ferie czy wakacje, do tego, aby rozwijać kompe-
tencje i dobre nawyki. Sugestie na ten temat znajdą Państwo w dalszej 
części tego Poradnika.

Wspomaganie wysiłków dzieci przez osoby dorosłe według pro-
ponowanej struktury pozwala na rozwój umiejętności także rodziców, 
nauczycieli, wychowawców czy trenerów. Dzięki uwagom otrzymywa-
nym od osób korzystających z materiałów Leader100 SPORT my rów-
nież stale się rozwijamy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą 
o dzielenie się Państwa doświadczeniem z pracy z naszymi materiała-
mi, pisząc na adres mailowy: leader100sport@leader100.pl.

Wierzymy, że przekazane materiały ułatwią rodzicom i nauczycielom 
ich pracę wychowawczą (również w czasie wakacji, w okresach nauki 
zdalnej bądź hybrydowej itp.), a także pomogą dzieciom w osiąganiu 
sukcesów, będących źródłem satysfakcji.

Życzymy przyjemnej pracy, 

Zespół Programu Leader100 SPORT

Wstęp
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ROZDZIAŁ 1

JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ 
Z PORADNIKIEM DLA RODZICÓW

Celem tego poradnika jest pomoc rodzicom w  jak najlepszym wyko-
rzystaniu Programu Leader100 SPORT dla swojej rodziny.

Aby wykorzystać poradnik do bieżącej pracy z Programem, należy 
po zapoznaniu się z podstawami naukowymi i metodologicznymi, któ-
re są opisane w pierwszych rozdziałach podręcznika, odszukać opis 
kompetencji, nad którymi dzieci aktualnie pracują w szkole. Praca nad 
kompetencjami w ciągu roku szkolnego podzielona jest na trzy okresy 
i w każdym z tych okresów wdrażane są dwie kompetencje.

W roku szkolnym 2021/2022 położyliśmy nacisk na rozwój takich 
kompetencji jak:
1. kwartał (wrzesień-listopad): 

Samodoskonalenie oraz Kreatywność i inicjatywa twórcza.
2. kwartał (grudzień-marzec): 

Ciekawość poznawcza oraz Odpowiedzialność.
3. kwartał (kwiecień-czerwiec): 

Umiarkowanie oraz Wdzięczność i transcendencja.

W roku szkolnym 2022/23 układ ten wygląda następująco: 
1. kwartał (wrzesień-listopad): Przyjaźń oraz Hojność. 
2. kwartał (grudzień-marzec): Inteligencja i równowaga emocjonalna 

oraz Praca zespołowa. 
3. kwartał (kwiecień-czerwiec): Komunikacja oraz Otwartość na in-

nych i empatia.
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Aby uzyskać podstawowe informacje, należy przejść do rozdziału, w któ-
rym omawiane są aktualne kompetencje i nawyki (Rozdziały 3-5). W każ-
dym z nich znajdziemy m.in.:
• Krótki opis kompetencji z przykładami
• Kilka punktów na temat praktycznego wdrażania kompetencji i na-

wyku do przemyślenia dla rodziców
• Pomysły, które pomogą praktycznie wdrożyć daną kompetencję 

w życiu całej rodziny
• Propozycje konkretnej pracy z dzieckiem nad rozwojem danej kom-

petencji i nawyku
• Pomysły na to, w jaki sposób można jeszcze polepszyć życie rodzinne.

Po części omawiającej konkretne kompetencje z podziałem na trzy 
okresy roku szkolnego znajdziemy rozdział, który zachęca rodziców 
do wykorzystania czasu wakacji do rozwoju kompetencji (Rozdział 6).

W Rozdziale 7, zatytułowanym „Na cały rok” znajdziemy pomysły na 
to, jak pracować z programem w rodzinie przez cały rok, m.in.:
1. Rozmowy coachingowe
2. Kompetencja Nauka, lektura, pracowitość
3. Obowiązki domowe, które pomagają w rozwoju kompetencji (w tym 

100 przykładowych obowiązków domowych dla dzieci w różnym 
wieku)

4. Osobisty Plan rozwoju i treningu dziecka
5. Inne dobre praktyki rodzinne (m.in.: wspólne posiłki rodzinne i randki 

małżeńskie) 

Załącznik 1 zawiera dodatkowe materiały dla nauczycieli, które po-
mogą im organizować pracę z uczniami.

Załącznik 2 zawiera szczegółowy opis programu Leader100 SPORT.

Jak efektywnie pracować z poradnikiem dla rodziców



ROZDZIAŁ 1 
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Serdecznie zachęcamy rodziców, aby poza lekturą niniejszego po-
radnika, regularnie korzystali z platformy internetowej pod adresem 
www.leader100sport.pl, na której będzie można znaleźć stale uaktu-
alniane:
• kolejne pomysły na wdrażanie poszczególnych kompetencji w ro-

dzinie
•  materiały pomagające w wychowaniu dzieci i ulepszaniu życia ro-

dzinnego.
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„Jesteśmy tym, 
co w swoim życiu 
powtarzamy.
Doskonałość nie jest 
jednorazowym aktem, 
lecz nawykiem” 
         Arystoteles 
  (IV w. p.n.e.)

OSOBOWOŚĆ

CHARAKTER

PRAKTYCZNE 
UMIEJĘTNOŚCI 
ŻYCIOWE

PRACA 
NAD SOBĄ

OTOCZENIE
(rodzina, religia, 

szkoła, rówieśnicy, 
kultura, etc.)

BIOLOGIA
(DNA, temperament)

WŁASNE 
WOLNE 

DECYZJE

JAK TO DZIAŁA?

Nasza osobowość i charakter częściowo zależą od czynników biolo-
gicznych, jednak w większości (podobnie jak nasze praktyczne umie-
jętności życiowe) zależą od innych czynników, na które w dużym stop-
niu można wpływać

Wniosek: nasza osobowość, charakter 
i praktyczne umiejętności życiowe nie są dane 
raz na zawsze. Możemy je aktywnie udoskona-
lać, powtarzając właściwe czynności lub łań-
cuchy zdarzeń oraz rozwijając nawyki, cnoty 
i kompetencje.

W czasach starożytnych kompetencje takie jak 
odpowiedzialność, porządek itd. nazywane były 
cnotami, czyli trwałą zdolnością do dobrego lub 
dobrym operatywnym nawykiem. Na przykład 
cnoty kardynalne według Arystotelesa to męstwo, 
sprawiedliwość, umiarkowanie i roztropność.

Ważne jest, by podejmować dobre, konkret-
ne decyzje i systematycznie powtarzać wła-
ściwe czynności oraz pracować nad sobą tak, 
aby ze wsparciem dobrego otoczenia utrwalać 
odpowiednio wyselekcjonowane nawyki.

Jak efektywnie pracować z poradnikiem dla rodziców



ROZDZIAŁ 1 
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ETAPY ROZWOJU NAWYKÓW I KOMPETENCJI

Jak już zostało wspomniane, systematyczna praca nad sobą wymaga 
posiadania konkretnego planu rozwoju osobistego i jego realizowania 
krok po kroku, przy wsparciu najbliższego otoczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, doskonalenie i rozwijanie nawyków i kompe-
tencji wymaga pokonania trzech etapów:

Etap 1. 
Diagnoza lub samoocena: ustalenie tego, nad czym chcemy praco-

wać (jeśli chodzi o dziecko, o nas, o naszą rodzinę) w ramach danego 
nawyku i kompetencji.

Na tym etapie oprócz szczerej oceny i diagnozy, bardzo pomaga okre-
ślenie sytuacji, która z powodu braku określonego nawyku lub kompeten-
cji była przyczyną powstania problemu u dziecka, w rodzinie, dla nas lub 
dla innych.

Etap 2. 
Ustalenie Planu rozwoju lub treningu: określenie celów i okresowych 

(dziennych, tygodniowych) działań lub zadań, które – poprzez ich regularnie 
powtarzanie – korzystnie wpływają na rozwój danej kompetencji.

Na tym etapie ważne jest, aby cele, działania lub zadania były bardzo 
konkretne w ramach danego nawyku i kompetencji.

Dobrze jest określić „po co” lub dla kogo chcemy doskonalić i rozwijać 
konkretne kompetencje, czyli określić „motywator” na realizację ustalonego 
Planu rozwoju i treningu.

Podczas rozmów z dzieckiem warto pomagać mu w określeniu po co chce 
się rozwijać, tzn. określić swoje „motywatory”, np.: „chcę otrzymać nagrodę 
lub uniknąć kary”, „chcę być lepszy od innych”, „chcę, aby w rodzinie i wo-
kół mnie było lepiej”, „chcę lepiej służyć Bogu i ludziom” etc. Warto dawać 
dziecku dobry przykład, aby z biegiem czasu wybierało bardziej altruistycz-
ne „motywatory”. Badania wykazują, że im ważniejsza i altruistyczna moty-
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wacja „po co”, tym większe są możliwości osiągnięcia celu w wyznaczonym 
czasie. Polecamy przeczytać więcej o motywacjach w Załączniku 1.

Do realizacji tego etapu Leader100 udostępnia konkretne propozycje ce-
lów, działań, zadań i wyzwań do wyboru. Są one dostosowane do danych 
nawyków i kompetencji.

Etap 3. 
Realizacja Planu rozwoju lub treningu: codzienna, sumienna realiza-

cja swojego Planu przy wsparciu najbliższego otoczenia.
Na tym etapie ważna jest wspierająca własnym przykładem rodzina 

oraz tzw. „rozmowy coachingowe”, tj. podzielenie się z kimś (dziecko 
z rodzicem lub wychowawcą) wiadomością na temat mojego Planu 
rozwoju, moich motywacji, aby osoba ta mogła później zapytać jak 
mi idzie, tzn. jest ktoś, kto wie, jaki mam plan i rozmawiamy o tym.

Do realizacji tego etapu Leader100 również udostępnia różne ma-
teriały, które pomagają w codziennej realizacji planu, motywacji oraz 
przeprowadzaniu „rozmów coachingowych”.

STRUKTURA I SCHEMAT WSPÓŁDZIAŁANIA 
LEADER100 SPORT

Aby ułatwić współdziałanie wszystkich osób zaangażowanych w Le-
ader100 SPORT, poniżej przedstawiono w syntetycznej formie informa-
cje na temat osób uczestniczących w tym Programie, ich roli, zadań 
oraz materiałów, które mają wspomóc pracę nad rozwojem. 

DZIECKO:
– Na nim staramy się skupić uwagę w Programie. Przy wsparciu wycho-

wawców i nauczycieli dziecko pracuje w szkole nad rozwojem wy-
branych kompetencji poprzez utrwalenie konkretnych nawyków. Ko-
rzysta przy tym ze wsparcia rodziców oraz wychowawców z szeroko 
rozumianego otoczenia wychowującego.

Jak efektywnie pracować z poradnikiem dla rodziców
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RODZICE DZIECKA:
– Poprzez dawanie dobrego przykładu i bycie wsparciem dla dziecka 

odgrywają kluczową rolę w wychowaniu i funkcjonowaniu Programu 
Leader100 SPORT.

–  Rozmawiają z dzieckiem o Programie i wspierają dziecko w pracy 
nad wykształceniem wybranego nawyku na podstawie sugestii 
szkoły i materiałów Programu.

– Mogą pełnić rolę coacha, czyli osoby, z którą dziecko od czasu 
do czasu rozmawia na temat swoich celów i postępów w rozwo-
ju kompetencji i dobrych nawyków, sugerowanych w Leader100 
SPORT dla każdego wieku.

–  Powinni zapoznać się z przeznaczonym dla nich „Poradnikiem dla ro-
dziców” oraz z innymi materiałami Programu, dostępnymi na stronie 
www.leader100sport.pl.

NAUCZYCIEL LUB WYCHOWAWCA DZIECKA:
– Realizuje program wychowawczo-profi laktyczny szkoły przy pomo-

cy szkoleń oraz materiałów Programu Leader100 SPORT.
– Prowadzi zajęcia ruchowe, psychomotoryczne oraz wychowania fi -

zycznego przy pomocy scenariuszy Programu.
– Może pełnić rolę coacha, czyli osoby, z którą dziecko od czasu 

do czasu rozmawia na temat swoich postępów w Programie.
– Organizuje i moderuje cykliczne spotkania z rodzicami w celu umoc-

nienia potencjału wychowawczego rodziców.
– Jeśli to możliwe, rozmawia indywidualnie z rodzicami na temat po-

stępów w realizacji Programu.
– Powinien zapoznać się z przeznaczonym dla niego „Podręcznikiem 

dla nauczycieli” oraz z innymi materiałami Programu, dostępnymi 
na stronie www.leader100sport.pl.



17

WYCHOWAWCY Z SZEROKO ROZUMIANEGO OTOCZENIA DZIECKA:
– Należą do nich wszystkie osoby wpływające na proces wychowa-

nia ucznia i w ten proces zaangażowane, w tym dziadkowie, opieku-
nowie, starsze rodzeństwo, nauczyciele wszystkich zajęć w szkole 
i poza nią, trenerzy czy instruktorzy (na przykład w harcerstwie, ko-
łach ministrantów).

– Podobnie jak rodzice, wspierają dziecko w pracy nad wykształce-
niem wybranych nawyków i kompetencji.

– Poprzez stronę internetową www.leader100sport.pl, mogą mieć do-
stęp do podstawowych informacji, dotyczących Programu. Od rodzi-
ców lub nauczycieli mogą otrzymać materiały Leader100 SPORT.

KOORDYNATOR:
– Na bieżąco zapoznaje się z materiałami Programu oraz informacjami 

dostępnymi na stronie www.leader100sport.pl
– Informuje całe grono pedagogiczne i dyrekcję danej placówki o Pro-

gramie, dostępnych materiałach itd.
– Sprawdza co jakiś czas stan i dostępność baneru oraz sprzętu spor-

towego.
– Sprawdza co jakiś czas, czy informacje o Programie oraz linki na stro-

nie internetowej placówki są aktualne.
– Dba, aby na tablicach informacyjnych dla uczniów, dla rodziców 

i dla nauczycieli, był kącik z informacjami Programu Leader100 
SPORT, gdzie mogą się znaleźć loginy, hasła, lista kompetencji i na-
wyków oraz inne przydatne informacje.

– Wspomina o nowościach w Programie podczas spotkań Rady Ro-
dziców i Rady Pedagogicznej.

– Powinien zapoznać się z przeznaczonym dla niego „Podręcznikiem 
dla koordynatora”

Jak efektywnie pracować z poradnikiem dla rodziców
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ROZDZIAŁ 2

JAK PRACUJE DZIECKO 
W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE W RAMACH 

PROGRAMU LEADER100 SPORT

Przedszkole i szkoła podstawowa to obok domu rodzinnego jedne 
z miejsc najsilniej oddziałujących na rozwój i wychowanie dziecka. Spo-
sób realizacji podstawowych funkcji tych placówek oświatowych wyrażają 
cele pedagogiczne, dotyczące zarówno nauczania, jak i wychowania.

Program Leader100 SPORT jest realizowany w ramach zajęć psy-
chomotorycznych oraz lekcji wychowania fi zycznego, prowadzonych 
w szkole, jednak jego treści są opracowane tak, aby uczniowie mie-
li możliwość rozwijania nawyków i kompetencji również przy wspar-
ciu nauczycieli innych zajęć w szkole. Program doskonale wpisuje się 
w podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz szkoły 
podstawowej.

W Leader100 SPORT praca z dziećmi opiera się na kształtowaniu kon-
kretnych kompetencji społecznych poprzez sport oraz konkretne dzia-
łalności w szkole i w domu. Za podstawę wsparcia w procesie rozwoju 
ucznia przyjmowana jest jego zdolność do wzrostu i postępu, a także 
zdolność dziecka do uczenia się i podejmowania decyzji, w oparciu 
o własne, uzasadnione potrzeby i doświadczenia. Współczesna pe-
dagogika, która jest wykorzystywana w Programie Leader100 SPORT, 
umożliwia poznawanie i zaspokajanie potrzeb najmłodszych, z jedno-
czesną dbałością o ich rozwój psychofi zyczny.

Treści lekcji treningowej (tak będziemy mówić, kiedy mówimy o zajęciach 
psychomotorycznych oraz lekcjach wychowania fi zycznego) w swojej głów-
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nej części oparte są o ćwiczenia, zabawy i gry, w których najistotniejsze są za-
dania i scenariusze, związane z kształtowaniem wybranych kompetencji.

Zachęcamy do tego, aby lekcje treningowe w ramach Programu Le-
ader100 SPORT odbywały się trzy razy w tygodniu. Każdą lekcję trenin-
gową, trwającą 30 minut należy podzielić na trzy fazy, w których dziecko 
będzie doświadczało szeregu zmiennych środowisk, usprawniających 
procesy uczenia się oraz rozwijania umiejętności i kompetencji osobi-
stych i społecznych. Każda faza powinna trwać od 3 do 12 minut. Poniżej 
opisujemy specyfi kę wszystkich trzech faz:

Faza nauczania – proces ten polega na wprowadzeniu do świado-
mości dziecka prawidłowości i znaczenia ruchu. Podstawową formą 
pracy w tej fazie są metodyczne ciągi prostych ćwiczeń, a sposobem 
realizacji jest metoda obwodowa, w której uczestnicy zajęć wykonują 
jedno ćwiczenie po drugim, z przerwami pomiędzy nimi, bądź bez 
przerwy. W fazie nauczania istotne znaczenie odgrywa reguła, że każ-
de dziecko uczy inne dziecko. Natomiast odpowiedni dobór w pary, 
trójki lub czwórki sprzyja rozwojowi m.in. takich kompetencji jak: ko-
munikacja, praca zespołowa, odpowiedzialność, samodoskonalenie, 
otwartość na innych etc.

Faza doskonalenia – proces ten polega na łączeniu ćwiczeń w formy 
bardziej złożone. Narzędziami w fazie doskonalenia są przede wszyst-
kim segmenty ćwiczeń oraz zabaw, które niosą ze sobą określony 
ładunek emocjonalny. Istotą doskonalenia jest przejście na wyższy 
poziom posługiwania się wyuczonymi elementami i umiejętnościami 
z pierwszej fazy oraz stworzenie dzieciom nowego środowiska, bodź-
ców i warunków do działania samodzielnie lub w grupie.

Faza trenowania i gry – proces ten polega na wykorzystaniu systemu 
gier uproszczonych i zadaniowych, przy jednoczesnym zastosowaniu 

Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole w ramach Programu Leader100 SPORT
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wysokich intensywności działania. W tej fazie istotne jest, aby gry wyko-
rzystywały umiejętności ćwiczone i kształtowane w dwóch pierwszych 
fazach. Charakter gier powinien być nastawiony nie tylko na zwycię-
stwo w rywalizacji, ale również na rozwijanie umiejętności współpracy 
w zespole, porządku, osiągania wspólnych celów itp.

Warto podkreślić, że w ramach Programu Leader100 SPORT cała dy-
daktyka i metodyka pracy z uczniem zostały gruntownie przebudowa-
ne w stosunku do standardowej pracy na lekcji wychowania fi zycznego 
w myśl hasła „Przez sport do kompetencji”.

Kiedy w Programie Leader100 SPORT mówimy „przez sport do kompe-
tencji”, mamy na myśli to, że między fazami lekcji treningowej a etapami 
rozwoju osobistego, istnieje pewna relacja oraz logika.

Na lekcjach treningowych Programu uczniowie nie tylko uczą się kon-
kretnych ruchów, ćwiczeń lub gier, ale również zdają sobie sprawę 
z tego, że jeśli chcą coś udoskonalić, muszą zastanowić się, co jest 
do polepszenia (samoocena lub diagnoza, to pierwszy etap rozwoju 
osobistego), ustalić cele, tj. co chcą ćwiczyć i w jakich sytuacjach (usta-
lenie planu, to drugi etap), oraz realizować ustalony plan (to trzeci etap 
rozwoju osobistego) z pomocą kolegów i nauczyciela.

W Załączniku 1 tego Poradnika znajdują się dodatkowe materiały 
dla nauczycieli, w których przyjrzymy się bliżej, w jaki sposób podczas 
zajęć psychomotorycznych, wychowania fi zycznego lub innych za-
jęć sportowych możemy współdziałać w rozwoju dobrych nawyków 
i kompetencji. W tym samym załączniku znajdują się również praktycz-
ne sugestie dla nauczycieli pozostałych zajęć w szkole, które stanowią 
skuteczne narzędzie do tego, aby wspierać uczniów w przyswajaniu 
nawyków i rozwijaniu kompetencji na pozostałych lekcjach.
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Co dalej?
Na stronie www.leader100sport.pl znajduje się wiele przykłado-
wych ćwiczeń, zabaw oraz gier, realizowanych przez dzieci w ramach 
lekcji treningowej w szkole. Mogą być one wykorzystane również 
w domu, np. podczas wolnych popołudni i weekendów, a także pod-
czas ferii, na wakacjach itd. W ramach wsparcia dziecka w realizacji 
Programu Leader100 SPORT oraz w myśl idei „Przez sport do kom-
petencji”, zachęcamy rodziców do tego, aby zarówno forma komuni-
kacji z dzieckiem, jak i formy aktywności dziecka w domu, przyczynia-
ły się do rozwijania kompetencji, realizowanych w ramach Programu 
Leader100 SPORT.

Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole w ramach Programu Leader100 SPORT
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ROZDZIAŁ 3

KOMPETENCJE I NAWYKI W I KWARTALE

 
Leader100 SPORT – I kwartał (wrzesień-listopad) 

roku szkolnego 2022/23

Wstęp
W domu, w przedszkolu lub w szkole, przez przykład, stawianie wy-
zwań, aktywność sportową, zabawy, gry i inne formy aktywności bę-
dziemy wspierać u dzieci rozwój powyższych kompetencji poprzez 
utrwalanie nawyków dostosowanych do ich wieku.

Poniżej zostało opisane, w jaki sposób można rozwijać każdą z tych 
kompetencji w domu. Rodzice mogą sami zadecydować, czy w danym 
kwartale będą pracować najpierw nad rozwojem jednej kompetencji, 
a potem nad drugą, czy też nad dwiema na raz, tak jak w szkole. Jed-
nakże w każdym przypadku ważne jest, aby zdefi niować konkretne 
cele rozwoju dla każdej kompetencji.

Rozwijane kompetencje Utrwalane nawyki

HOJNOŚĆ
Z chęcią pożyczam i dzielę się moimi 

rzeczami i zabawkami

PRZYJAŹŃ Okazuję innym czułość i sympatię
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Dlaczego potrzebne jest zaangażowanie rodziców?
Jak wiadomo, rodzice są pierwszymi wychowawcami i mają znacznie 
większy wpływ na wychowanie niż szkoła, dlatego nawet najbardziej 
wartościowe szkolne programy rozwojowe i wychowawcze dla dzieci 
będą przynosiły ograniczone efekty, jeśli nie znajdą wsparcia i konty-
nuacji w domu. Nie inaczej jest z Programem Leader100 SPORT, który 
jest świetną propozycją, umożliwiającą połączenie rozwoju fi zycznego 
i psychomotorycznego, z rozwijaniem innych umiejętności i kompetencji. 
Program ten pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów w wycho-
waniu, nauce i sporcie, szczególnie jeśli udaje się połączyć pracę wyko-
nywaną w szkole, z przykładem i wsparciem rodziców w domu.

Taki sposób działania nie zakłada jednak „przerzucania” obowiązku 
realizacji Programu na rodziców. Chodzi o to, by efekty pracy były jak 
najlepsze, a także by rodzice byli świadomi tego, jakie treści są wdraża-
ne w ramach Programu, i w miarę swoich możliwości włączali się w re-
alizację jego założeń.

Najistotniejszym narzędziem wpływu rodziców na dzieci jest ich oso-
bisty przykład. Dlatego też na następnych stronach znajdą się również 
konkretne punkty i inspiracje do przemyślenia przez samych rodziców, 
a także pomysły dotyczące tego, jak można rozwijać w domu te kom-
petencje, nad którymi w danym kwartale dzieci pracują w szkole. Dzięki 
temu Program Leader100 SPORT będzie okazją do rozwoju i umocnie-
nia kompetencji dla całej rodziny.

A zatem wspólnie rozwijajmy się w duchu naszego hasła: „Przez sport 
do kompetencji”!

Rozwijamy kompetencję „Hojność”

Praca nad tą kompetencją (jeśli zacznie się ją odpowiednio wcześnie, 
a później systematycznie kontynuuje) prowadzi do nabycia nawyków 
i umiejętności przydatnych w nauce, w życiu rodzinnym, zawodowym, 
towarzyskim itd. Wśród nich warto wymienić następujące nawyki:

Kompetencje i nawyki w I kwartale
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• Z chęcią pożyczam i dzielę się moimi rzeczami i zabawkami,
• Lubię pomagać innym,
• Wychodzę z inicjatywą i realizuję drobne uczynki dla innych,
• Poświęcam czas dla innych,
• Pomagam osobom w niekorzystnej sytuacji, poświęcając im swój 

czas, pieniądze itd.
• Inicjuję oraz angażuję się w projekty rozwijające hojność u siebie i in-

nych.

Ponieważ każda kompetencja ma wiele wymiarów, praca nad nią 
w Programie Leader100 SPORT została podzielona na konkretne 
aspekty (nawyki), nad którymi dzieci pracują w kolejnych latach. Moż-
na powiedzieć, że przy wsparciu rodziny, przedszkola i szkoły, a także 
dzięki utrwalaniu kolejnych nawyków, poziom danej kompetencji wzra-
sta z wiekiem u każdego dziecka.

Dla dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej
w ramach rozwijania kompetencji: „Hojność”
w tym kwartale będziemy wspierać utrwalanie

następującego nawyku:
„Z chęcią pożyczam i dzielę się moimi rzeczami i zabawkami”.

Jak kształtujemy kompetencje i nawyki?
Szczegółowy sposób pracy nad kompetencjami w przedszkolach 
i w szkołach został przedstawiony we wcześniejszej części tego po-
radnika, w rozdziale pt.: „Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole 
w ramach Programu Leader100 SPORT”.

Program Leader100 SPORT pomaga w tym, by dziecko zarówno 
w domu, jak i w szkole uczyło się, że aby zdobyć jakąś kompetencję lub 
nawyk, trzeba działać „krok po kroku”. Najpierw samodzielnie lub z po-
mocą rodziców i nauczycieli trzeba zastanowić się nad tym, co wymaga 
poprawy (samoocena lub diagnoza), następnie ustalić konkretny Plan 
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Rozwoju i Treningu, i ostatecznie realizować go dzień po dniu przez kilka 
tygodni, najlepiej przy wsparciu i motywacji ze strony najbliższego oto-
czenia. Wsparcie to, dziecko powinno otrzymywać przede wszystkim 
ze strony rodziny i nauczycieli.

Jak już zostało wspomniane, najskuteczniejszym narzędziem 
wsparcia i wpływu rodziców (a także nauczycieli) na postępowanie 
dzieci jest ich osobisty przykład, dotyczący nie tylko tego co powinni-
śmy robić lecz również w jaki sposób. Dlatego poniższe materiały słu-
żące do zdobywania kompetencji i nawyków zostały zaprojektowane 
i przedstawione tak, aby rodzice mogli stawać się dla swoich dzieci 
przykładem nie tylko samych kompetencji i nawyków, lecz również 
sposobu ich zdobywania „krok po kroku”, czyli w trzech następują-
cych po sobie etapach:
1. Samoocena lub diagnoza
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu
3. Realizacja Planu dzień po dniu.

Teraz my!
(propozycje dla rodziców)

Aby być dla dzieci przykładem nie tylko w tym, co powinniśmy robić, 
lecz również w jaki sposób, jako pierwszy krok możemy zastanowić się 
nad tym (Samoocena lub diagnoza), w jaki sposób my sami jako rodzi-
ce rozwijamy kompetencję „Hojność”. 

W dokonaniu samooceny mogą nam pomóc poniższe pytania:
�• �Jak moglibyśmy lepiej wytłumaczyć wartość hojności naszym dzieciom?
• Jak praktykujemy hojność w rodzinie, relacjach z przyjaciółmi czy 

znajomymi?
• Według jakich kryteriów nasze dzieci mogą pożyczać lub dzielić się 

swoimi rzeczami lub zabawkami z rodzeństwem i kolegami z klasy?

Kompetencje i nawyki w I kwartale
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Pomysły dla całej rodziny
A teraz czas na drugi krok lub etap rozwoju, tj. „Ustalenie Planu Rozwoju 
i Treningu”. Poniżej znajdą Państwo kilka pomysłów na to, w jaki sposób 
można rozwijać kompetencję „Hojność”.

Proponujemy zaznaczenie tych propozycji, które Państwo uznają 
jako dobre dla Waszej rodziny. Można omówić i zaznaczyć je wspólnie 
(mama i tata) lub też najpierw zastanowić się nad nimi osobno, a potem 
porozmawiać o tym i razem zaznaczyć te pomysły, które mogą być 
odpowiednie dla całej rodziny lub dla konkretnego domownika:

„Hojność” – pomysły na wyzwania
Dobry pomysł 

dla naszej 
rodziny

1.   Codziennie przynajmniej trzy razy zapytam innych 
domowników, przyjaciół albo współpracowników: 
„Co mogę dla ciebie zrobić?”, „Jak mogę Ci pomóc?”.  

2.  Samodzielnie podejmę się w domu większych prac 
porządkowych: umycie okien, trzepanie dywanów, 
sprzątnięcie spiżarni itp.

3.  Chętnie i z uśmiechem poświęcę czas dla innych. 
Dla dzieci: codziennie poświęcę co najmniej pół godziny 
innym, np. młodszemu rodzeństwu (zabawa, 
pomoc w nauce, w obowiązkach), dziadkom (sprzątanie, 
pomoc w zakupach, rozmowa). 

4.  Znajdę w sąsiedztwie potrzebujące osoby, które raz 
w tygodniu odwiedzimy, aby pomóc im w konkretnych 
sprawach albo po prostu spędzić z nimi czas. 

5.  Zwrócę uwagę, kto jest zmęczony, ma dużo pracy albo nauki 
przed klasówką etc. Zaproponuję pomoc takiej osobie lub 
zastąpię ją w obowiązkach.

6.  Codziennie zrobię miłą niespodziankę któremuś z do-
mowników.

7.  Przy planowaniu rodzinnych sportów albo wycieczek np. 
na weekend, zawsze najpierw zapytam innych, 
co chcieliby robić, wysłucham ich propozycji 
i jak najczęściej postaram się je akceptować.



27

8.  Chętnie podzielę się rzeczami materialnymi, także tymi 
nowymi i ulubionymi. Dla dzieci: dzielę się otrzymanymi 
słodyczami, zabawkami, etc.

9.  Pozwolę innym  korzystać ze swoich rzeczy: książek, 
zabawek, sprzętu sportowego (rower, piłka, rakietka), jeśli 
mnie o to poproszą, a nawet sam(-a) im to zaproponuję.  

10.  Raz w miesiącu przeznaczę część własnych pieniędzy: 
dorośli – zaoszczędzonych dzięki rezygnacji z jakichś 
zakupów; dzieci – np. kieszonkowe czy drobne kwoty 
z upominków – na szlachetne cele (akcje charytatywne, 
zbiórki dla potrzebujących rodzin itp.). 

11.  Inne pomysły dla naszej rodziny lub dla konkretnych 
domowników na rozwijanie kompetencji „Hojność”:

……………………………………………………………………………................................................................................

...................................................................................................................................................

Teraz mogą Państwo ustalić swój konkretny Rodzinny Plan Rozwo-
ju. W tym celu spomiędzy wyżej zaznaczonych pomysłów, wybie-
ramy jeden, który Państwa zdaniem jest najlepszy dla całej rodziny 
na następne tygodnie. Z innych za znaczonych pomysłów, można wy-
brać pojedyncze wyzwania, które mogą pomóc w rozwoju kompe-
tencji konkretnych członków rodziny.

Gotowy formularz Rodzinnego Planu Rozwoju oraz szczegółową 
instrukcję jego wypełniania można znaleźć na końcu tego podroz-
działu. Ma on formę osobnej kartki, którą można wyciąć, a następnie 
umieścić w widocznym miejscu, np. na lodówce lub tablicy korkowej 
w kuchni.

Dobrą praktyką jest, by rodzice wypełniali Rodzinny Plan Rozwoju 
ołówkiem, a potem omawiali go z resztą rodziny i, jeśli istnieje taka 
potrzeba, robili jego drobne korekty. Warto pamiętać, że dziecko 
uczestniczące w Programie Leader100 SPORT może już mieć swo-
je propozycje na wyzwania na podstawie tego, nad czym pracowało 
w szkole lub osobno z rodzicami.

Kompetencje i nawyki w I kwartale
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Wdrożenie Rodzinnego Planu Rozwoju

Po rozpisaniu Rodzinnego Planu Rozwoju, wchodzimy w trzeci etap 
pracy, jest to „Realizacja Planu dzień po dniu”. Dzięki ustaleniu i wdraża-
niu swojego osobistego i rodzinnego wyzwania, rodzice będą mogli le-
piej wesprzeć swoje dzieci w realizacji ich wyzwań. Pamiętajmy o tym, 
że jest łatwiej, kiedy wyzwania są konkretne i szczegółowe oraz da się 
je realizować dzień po dniu. Kartka z Rodzinnym Planem umieszczo-
na w miejscu widocznym dla wszystkich jest dobrym motywatorem 
dla rozwoju kompetencji całej rodziny i pomaga skupić wysiłki wszyst-
kich domowników na jednym celu rozwojowym.

W Rodzinnym Planie Rozwoju możemy także co tydzień ocenić 
swoje postępy w realizacji wyzwania. Można to robić na spotkaniu ro-
dzinnym, gdzie rodzice przypominają temat i cel Rodzinnego Planu 
Rozwoju i umacniają motywację każdego z członków rodziny (do tego 
może służyć tekst o motywacjach, zawarty w załączniku 1 niniejszego 
Poradnika). Poza tym przy okazji tej oceny, można także wspólnie robić 
małe korekty w pojedynczych wyzwaniach, które czasami mogą oka-
zać się nieaktualne, mało konkretne, za bardzo wymagające lub wręcz 
przeciwnie, za łatwe.

A teraz dziecko!
(propozycje pracy z dzieckiem)

A teraz przejdźmy do wskazówek, jak wspierać dziecko w realizacji wy-
zwań i pomysłów, mających pomóc w rozwoju danej kompetencji, po-
przez kształtowanie konkretnych nawyków.

Warto przy tej okazji zastanowić się nad indywidualnymi cechami 
dziecka, tak aby zaproponowany dla niego Osobisty Plan Rozwoju 
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i Treningu danej kompetencji był jak najlepiej dostosowany do jego ak-
tualnych potrzeb.

Przedstawione poniżej propozycje mają za zadanie uzupełnić pomysły 
rodziców i pomóc im w skutecznym wspieraniu dziecka w pracy nad roz-
wojem kompetencji „Hojność” poprzez utrwalanie nawyku „Z chęcią po-
życzam i dzielę się moimi rzeczami i zabawkami”:

1. Rodzice mogą wspierać dziecko, zachęcając je do podjęcia jed-
nego z następujących wyzwań:
a. Pożyczam lub dzielę się swoimi zabawkami, także tymi nowymi 

oraz tymi, które lubię najbardziej.
b. Pozwalam mojemu rodzeństwu używać moich rzeczy.
c. Kiedy ktoś prosi mnie o pożyczenie czegoś, robię to od razu 

i z uśmiechem, bo wiem, że więcej radości jest w dawaniu niż 
w otrzymywaniu

Aby praca nad wyzwaniem była jak najbardziej efektywna, rodzice 
mogą pomóc dziecku w wyborze jednego z wyzwań, a następnie 
zapisać je w odpowiednym miejscu w Rodzinnym Planie Rozwo-
ju (na końcu rozdziału) oraz w Osobistym Planie Rozwoju i Treningu 
dziecka (formularz można znaleźć w Rozdziale 7 w części 4 „Osobisty 
plan rozwoju i treningu dziecka”). 

Kartkę z Osobistym Planem Rozwoju i Treningu dziecka powinno się 
umie ścić w widocznym miejscu, np. w pokoju dziecka. W ten sposób 
bę dzie ono mogło codziennie ocenić (czasami w towarzystwie rodzi-
ców) swoje postępy i na tej podstawie, co tydzień wpisać swoją ocenę 
do Rodzinnego Planu Treningu. W przypadku, gdy zauważą Państwo, 
że wyzwanie było realizowane przez dziecko regularnie przez okres 
trzech tygodni, warto razem z dzieckiem zastanowić się nad wyborem 
nowego wyzwania, robiąc odpowiedne korekty w Planach.

Kompetencje i nawyki w I kwartale
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2. Nauczenie naszych dzieci hojności i dzielenia się z innymi – najpierw 
tym co materialne, aby później robiły to samo ze swoim czasem 
i osobistym poświęceniem.

3. Kilka pomysłów, które pomogą umocnić w dzieciach cnotę hojno-
ści: przykład rodziców; przykład starszego rodzeństwa; drobne obo-
wiązki, dostosowane do ich wieku; pożyczanie i dzielenie się swoimi 
rzeczami i zabawkami; pomoc w pokonywaniu kaprysów; chwalenie 
ich za wszelkie gesty hojności itp.

4. Wyjaśnienie naszym dzieciom, że hojność oznacza umiejętność da-
wania innym swojego czasu, swojego wysiłku czy swoich rzeczy. Je-
żeli daję hojnie, cieszę się, że mogę kogoś obdarować i w ten sposób 
sprawić mu radość. Nie oczekuję też niczego w zamian i nie robię 
wyrzutów, jeśli ktoś nie okazuje mi wdzięczności za moją hojność. 
Człowiek hojny umie ucieszyć się po prostu z tego, że druga osoba 
jest radosna i szczęśliwa, ponieważ wie, że więcej radości jest w da-
waniu niż w otrzymywaniu.

5. Zachęcanie dzieci, by pożyczały sobie nawzajem rzeczy, nawet je-
śli będą chciały pożyczyć coś w zamian. Trzeba stworzyć im wiele 
możliwości dawania i dzielenia się, nawet jeśli ich motywacja będzie 
początkowo niewystarczająca. Poza tym warto cierpliwie podpowia-
dać im, jakie uczynki hojności mogłyby wykonać i mówić im o po-
trzebach wielu osób, aby rozwinęły nawyk działania na rzecz innych.
 

„Przez sport do kompetencji” również w domu:   
Proponowane ćwiczenie

W programie Leader100 SPORT łączymy rozwój fi zyczny dzieci, 
ze wzmacnianiem konkretnych kompetencji społecznych – „Przez 
sport do kompetencji”. Niezależnie od zajęć wychowania fi zycznego 
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i innych zajęć psychomotorycznych, realizowanych w szkole, możli-
we jest także wykonywanie w domu określonych ćwiczeń, które będą 
wzmacniały daną kompetencję. W celu rozwijania kompetencji „Hoj-
ność” proponujemy następujące ćwiczenie:

Odnalezienie przedmiotów ukrytych w domu (schowane np. 20 małych 
piłeczek). Zadaniem jest odnajdywanie i zbieranie piłeczek, które następ-
nie będą liczone na korzyść drugiej osoby. Jeśli dziecko znajduje piłeczkę, 
wkłada ją do miseczki rodzica, jeśli rodzic znajdzie ukrytą piłeczkę, odkła-
da ją do miseczki dziecka.

Inne możliwości zaangażowania rodziców
            

Oprócz tego, co zostało wspomniane powyżej, rodzice mogą jeszcze:

a. Znaleźć więcej inspiracji i odpowiedzi na różne pytania wychowaw-
cze, korzystając z materiałów dostępnych na platformie Programu 
Leader100 SPORT (www.leader100sport.pl)

b. Regularnie rozmawiać z dzieckiem o postępach w jego pracy nad 
daną kompetencją i nawykiem (więcej informacji na temat tego, jak 
efektywnie rozmawiać z dzieckiem, można znaleźć w rozdziale „Na 
cały rok”, akapit pt. „Rozmowy z dzieckiem i rozmowy rodziców z na-
uczycielem”).

c. Jeśli to tylko możliwe, porozmawiać z nauczycielem lub wychowaw-
cą swojego dziecka, by wspólnie skuteczniej i bardziej profesjonalnie 
wspierać jego rozwój.

d. Zorganizować coś w rodzaju „Szkoły rodziców”, związanej z kom-
petencjami, nad którymi dzieci pracują lub będą pracować. „Szkoła 
rodziców” to spotkania rodziców, których dzieci są na tym samym 
poziomie w Programie Leader100 SPORT. Podczas tych spotkań ro-
dzice wymieniają się doświadczeniami, organizują wykłady i warszta-
ty, polecają sobie książki, artykuły, fi lmy itp. Jeśli to konieczne, można 
poprosić nauczycieli i dyrekcję szkoły o wsparcie w tym zakresie.

Kompetencje i nawyki w I kwartale
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e. Wysłać swoje sugestie, opinie, komentarze lub doświadczenia doty-
czące Programu i materiałów Leader100 SPORT na adres mailowy: 
leader100sport@leader100.pl. Z góry bardzo dziękujemy! 
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Rodzinny Plan Rozwoju na I kwartał 
(wrzesień-listopad 2022/23)

Program Leader100 SPORT - www.leader100sport.pl

Kompetencja1: HOJNOŚĆ         
Nawyk: Z chęcią pożyczam i dzielę się moimi rzeczami

lub zabawkami

Kto? Wyzwanie2 Tygodniowa ocena 
postępów3

Cała rodzina

.........................
(dziecko w programie)

  Inni domownicy (np. mama, tata, rodzeństwo)

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................

Przypominamy o rozmowach coachingowych przynajmniej 
raz na miesiąc4:

 
Data Data Data Data
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Jak wypełniać Rodzinny Plan Rozwoju? 

1  Program Leader100 SPORT proponuje dwie kompetencje na każdy kwartał, 

ale to rodzice sami decydują, czy chcą rozwijać najpierw pierwszą, a potem 

drugą, czy obydwie jednocześnie, wypełniając równolegle dwie tabele.
2 Program jest najbardziej skuteczny wtedy, gdy każdy z domowników ma wła-

sny plan rozwoju. W niniejszym Poradniku znajdują się sugestie dotyczące każ-

dej kompetencji dla dziecka i rodziny. O wyzwaniach mowa jest w podrozdziale 

pt. „A teraz dziecko!”. Dla pozostałych dzieci, rodziców oraz reszty domowników 

inspiracje można znaleźć w podrozdziałach „Rozwijamy kompetencję…”, „Teraz 

my! (propozycje dla rodziców)”, „A teraz dziecko!” oraz w rozdziale „Na cały rok”, 

podrozdział „Obowiązki domowe pomagają w rozwoju kompetencji”. Ważne 

jest, aby codzienne wyzwania były bardzo konkretne, tak aby, każdy bez pro-

blemu mógł określić, czy je zrealizował, czy też nie. Niektóre rodziny ustalają 

plan w trakcie cyklicznego spotkania rodzinnego, gdzie każdy może przedsta-

wić propozycje dla rodziny lub dla innych domowników.
3 Tygodniowa ocena postępów: raz w tygodniu (np. w niedzielę) każdy z do-

mowników rysuje w kolejnej komórce strzałkę lub inny symbol oznaczający 

jego ocenę własnych postępów. Podobną ocenę wyzwania całej rodziny 

robią razem wszyscy domownicy.

Jest lepiej          Bez zmian          Brak działania          Jest gorzej

4 Przynajmniej raz w miesiącu mama lub tata odbywają indywidualną rozmo-

wę z dzieckiem, które uczestniczy w Programie Leader100 SPORT. Sugestie 

dotyczące tych rozmów znajdują się w rozdziale „Na cały rok”. Warto odby-

wać te rozmowy również z pozostałymi dziećmi. Ważne jest, aby rodzice 

rozmawiali również między sobą na temat rozwoju osobistego – własnego, 

całej rodziny i wszystkich dzieci.

KOMPETENCJE I NAWYKI W I KWARTALE
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Rozwijamy kompetencję „Przyjaźń”

Praca nad tą kompetencją (jeśli zacznie się ją odpowiednio wcześnie, 
a później systematycznie kontynuuje) prowadzi do nabycia nawyków 
i umiejętności przydatnych w nauce, w życiu rodzinnym, zawodowym, 
towarzyskim itd. Wśród nich warto wymienić następujące nawyki:
• Okazuję innym czułość i sympatię;
•  Mówię dobrze o innych. Jeśli nie mogę kogoś pochwalić, milczę;
•  Daje się poznać innym i dzielę się z nimi moimi zainteresowaniami, 

przemyśleniami itd.;
•  Nawiązuję nowe przyjaźnie i dbam o dobre relacje ze wszystkimi;
•  Pracuję nad swoim charakterem: jestem uprzejmy, bezinteresowny, 

asertywny itd.;
•  Podnoszę poziom moich relacji z przyjaciółmi, i jeśli jest taka potrze-

ba, upominam ich w sposób braterski.

Ponieważ każda kompetencja ma wiele wymiarów, praca nad nią w Pro-
gramie Leader100 SPORT została podzielona na konkretne aspekty 
(nawyki), nad którymi dzieci pracują w kolejnych latach. Można powie-
dzieć, że przy wsparciu rodziny, przedszkola i szkoły, dzięki utrwala-
niu kolejnych nawyków, poziom danej kompetencji wzrasta z wiekiem 
u każdego dziecka.

Dla dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej
w ramach rozwijania kompetencji: „Przyjaźń”
w tym kwartale będziemy wspierać utrwalanie 

następującego nawyku:
„Okazuję innym czułość i sympatię”.

Kompetencje i nawyki w I kwartale
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Jak kształtujemy kompetencje i nawyki? 
Szczegółowy sposób pracy nad kompetencjami w przedszkolach 
i w szkołach został przedstawiony we wcześniejszej części tego porad-
nika, w rozdziale pt.: „Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole w ra-
mach Programu Leader100 SPORT”.

Program Leader100 SPORT pomaga w tym, by dziecko zarówno 
w domu, jak i w szkole uczyło się, że aby zdobyć jakąś kompetencję 
lub nawyk, trzeba działać „krok po kroku”. Najpierw samodzielnie lub 
z pomocą rodziców i nauczycieli trzeba zastanowić się nad tym, co wy-
maga poprawy (samoocena lub diagnoza), następnie ustalić konkretny 
Plan Rozwoju i Treningu, i ostatecznie realizować go dzień po dniu przez 
kilka tygodni, najlepiej przy wsparciu i motywacji ze strony najbliższego 
otoczenia. Wsparcie to, dziecko powinno otrzymywać przede wszystkim 
ze strony rodziny i nauczycieli.

Jak już zostało wspomniane, najskuteczniejszym narzędziem wspar-
cia i wpływu rodziców (a także nauczycieli) na postępowanie dzieci jest 
ich osobisty przykład, dotyczący nie tylko tego co powinniśmy robić, lecz 
również w jaki sposób. Dlatego poniższe materiały służące do zdoby-
wania kompetencji i nawyków zostały zaprojektowane i przedstawione 
tak, aby rodzice mogli stawać się dla swoich dzieci przykładem nie tylko 
samych kompetencji i nawyków, lecz również sposobu ich zdobywania 
„krok po kroku”, czyli w trzech następujących po sobie etapach:
1. Samoocena lub diagnoza
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu
3.  Realizacja Planu dzień po dniu.

Teraz my! 
(propozycje dla rodziców)

Aby być dla dzieci przykładem nie tylko w tym, co powinniśmy robić, 
lecz również w jaki sposób, jako pierwszy krok możemy zastanowić się 
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nad tym (Samoocena lub diagnoza), w jaki sposób my sami jako rodzi-
ce rozwijamy kompetencję Przyjaźń. 

W dokonaniu samooceny mogą nam pomóc poniższe pytania:
�• W jaki sposób okazujemy innym czułość i sympatię?
• Czy staramy się pomagać naszym przyjaciołom zawsze, kiedy tego 

potrzebują?
• Jak zachęcamy nasze dzieci do wzmacniania ich znajomości i przy-

jaźni?
 
Pomysły dla całej rodziny
A teraz czas na drugi krok lub etap rozwoju, tj. „Ustalenie Planu Rozwoju 
i Treningu”. Poniżej znajdą Państwo kilka pomysłów na to, w jaki sposób 
można rozwijać kompetencję Przyjaźń.

Proponujemy zaznaczenie tych propozycji, które Państwo uznają 
jako dobre dla Waszej rodziny. Można omówić i zaznaczyć je wspólnie 
(mama i tata) lub też najpierw zastanowić się nad nimi osobno, a potem 
porozmawiać o tym i razem zaznaczyć te pomysły, które mogą być 
odpowiednie dla całej rodziny lub dla konkretnego domownika:

Przyjaźń – pomysły na wyzwania 
Dobry pomysł 

dla naszej 
rodziny

1.   Uprawiając sport albo grając w gry, postaram się, aby 
wszyscy dobrze się czuli i w nich uczestniczyli.

2.  Codziennie powiem coś serdecznego i budującego co 
najmniej trzem osobom.

3.  Słucham uważnie, kiedy inni mówią o swoich proble-
mach, wyzwaniach lub zmartwieniach (klasówki, mecze, 
kłopoty w pracy, w domu czy w szkole etc.). Postaram się 
o nich pamiętać i delikatnie zapytam, jak im poszło, jak 
sobie poradzili tego dnia itd.

4.  Rozmawiając o innych, zawsze mówię o nich w sposób 
pozytywny. Kiedy ktoś obgaduje innych, zmienię temat. 
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5.  Nawet jeśli jestem na kogoś zły, nie krytykuję ani obrażam go. 
Porozmawiam z nim na osobności, aby wyjaśnić sytuację.

6.  W domu, w pracy, sąsiedztwie itd. rozmawiam i współ-
pracuję ze wszystkimi, nie tylko z wąskim gronem najbar-
dziej lubianych osób. 

7.  Okażę wsparcie osobom, które przeżywają trudne chwile, 
są przygnębione, boją się czegoś itd. – postaram się ich 
posłuchać, doradzić lub po prostu towarzyszyć.

8.  Zanotuję w kalendarzu daty urodzin, imienin i innych 
ważnych świąt pozostałych domowników (a także dalszej 
rodziny i przyjaciół), żeby nie zapomnieć o złożeniu im 
życzeń. 

9.  Dostosujemy nasze plany tak, by codziennie zjeść 
co najmniej jeden wspólny posiłek z całą rodziną 
(w weekendy częściej).

10.  Podczas posiłków i spotkań dbam o sympatyczną 
atmosferę: opowiadam anegdoty i ciekawe historie, 
zwracam uwagę, by wszyscy słuchali się wzajemnie etc. 

11.  Organizujemy się, aby często spotykać się ze znajomymi 
i dalszą rodziną. Np. w weekendy zapraszamy do nasze-
go domu gości (przyjaciele, dalsza rodzina) albo sami 
kogoś odwiedzamy.

12.  Inne pomysły dla naszej rodziny lub dla konkretnych 
domowników na rozwijanie kompetencji „Przyjaźń”:

……………………………………………………………………………................................................................................

...................................................................................................................................................

Teraz mogą Państwo ustalić swój konkretny Rodzinny Plan Rozwoju. 
W tym celu spomiędzy wyżej zaznaczonych pomysłów, wybieramy 
jeden, który Państwa zdaniem jest najlepszy dla całej rodziny na na-
stępne tygodnie. Z innych za znaczonych pomysłów, można wybrać 
pojedyncze wyzwania, które mogą pomóc w rozwoju kompetencji 
konkretnych członków rodziny.

Gotowy formularz Rodzinnego Planu Rozwoju oraz szczegółową in-
strukcję jego wypełniania można znaleźć na końcu tego podrozdziału. 
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Ma on formę osobnej kartki, którą można wyciąć, a następnie umieścić 
w widocznym miejscu, np. na lodówce lub tablicy korkowej w kuchni.

Dobrą praktyką jest, by rodzice wypełniali Rodzinny Plan Rozwoju 
ołówkiem, a potem omawiali go z reszta rodziny i, jeśli istnieje taka po-
trzeba, robili jego drobne korekty. Warto pamiętać, że dziecko uczest-
niczące w Programie Leader100 SPORT, może już mieć swoje propo-
zycje na wyzwania na podstawie tego, nad czym pracowało w szkole 
lub osobno z rodzicami.

Wdrożenie Rodzinnego Planu Rozwoju

Po rozpisaniu Rodzinnego Planu Rozwoju, wchodzimy w trzeci etap 
pracy, jest to „Realizacja Planu dzień po dniu”. Dzięki ustaleniu i wdraża-
niu swojego osobistego i rodzinnego wyzwania, rodzice będą mogli le-
piej wesprzeć swoje dzieci w realizacji ich wyzwań. Pamiętajmy o tym, 
że łatwiej jest, kiedy wyzwania są konkretne i szczegółowe oraz da się 
je realizować dzień po dniu.

Kartka z Rodzinnym Planem umieszczona w miejscu widocznym 
dla wszystkich jest dobrym motywatorem dla rozwoju kompetencji ca-
łej rodziny i pomaga skupić wysiłki wszystkich domowników na jednym 
celu rozwojowym.

W Rodzinnym Planie Rozwoju możemy także co tydzień ocenić 
swoje postępy w realizacji wyzwania. Można to robić na spotkaniu ro-
dzinnym, gdzie rodzice przypominają temat i cel Rodzinnego Planu 
Rozwoju i umacniają motywację każdego z członków rodziny (do tego 
może służyć tekst o motywacjach, zawarty w załączniku 1 niniejszego 
Poradnika). Poza tym przy okazji tej oceny, można także wspólnie zro-
bić małe korekty w pojedynczych wyzwaniach, które czasami mogą 
okazać się nieaktualne, mało konkretne, za bardzo wymagające lub 
wręcz przeciwnie, za łatwe.
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A teraz dziecko!
(propozycje pracy z dzieckiem)

A teraz przejdźmy do wskazówek, jak wspierać dziecko w realizacji wy-
zwań i pomysłów, mających pomóc w rozwoju danej kompetencji, po-
przez kształtowanie konkretnych nawyków.

Warto przy tej okazji zastanowić się nad indywidualnymi cechami 
dziecka, tak aby zaproponowany dla niego Osobisty Plan Rozwoju 
i Treningu danej kompetencji był jak najlepiej dostosowany do jego 
aktualnych potrzeb.

Przedstawione poniżej propozycje mają za zadanie uzupełnienie po-
mysłów rodziców i pomaganie im w skutecznym wspieraniu dziecka 
w pracy nad rozwojem kompetencji „Przyjaźń”, poprzez utrwalanie na-
wyku „Okazuję innym czułość i sympatię”:

1.  Rodzice mogą wspierać dziecko, zachęcając je do podjęcia jed-
nego z następujących wyzwań:
a. Wiem, jak nazywają się wszyscy moi koledzy i koleżanki, i zawsze 

zwracam się do nich po imieniu.
b. Rozmawiam i bawię się ze wszystkimi, a nie tylko z „moją” małą 

grupą.
c. Uprawiając sport albo grając w gry, staram się, aby wszyscy do-

brze się czuli i brali w nich udział.
Aby praca nad wyzwaniem była jak najbardziej efektywna, rodzice 
mogą pomóc dziecku w wyborze jednego z wyzwań, a następnie 
zapisać je w odpowiednym miejscu w Rodzinnym Planie Treningu 
oraz w Osobistym Planie Rozwoju i Treningu dziecka (gotowy formu-
larz na ten osobisty plan jest w rozdziale 7, pkt.4). 

Kartkę z Osobistym Planem Rozwoju i Treningu dziecka po-
winno się umieścić w widocznym miejscu, np. w pokoju dziecka. 
W ten sposób będzie ono mogło codziennie ocenić swoje postępy 
i na tej podstawie, co tydzień wpisać swoją ocenę do Rodzinnego 
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Planie Treningu. W przypadku, gdy zauważą Państwo, że wyzwanie 
było realizowane przez dziecko regularnie przez okres trzech tygo-
dni, warto razem z dzieckiem zastanowić się nad wyborem nowego 
wyzwania, robiąc odpowiedne korekty w Planach.

2. Dajemy dobry przykład kompetencji przyjaźni naszym dzieciom, 
kiedy gościmy w naszym domu przyjaciół, w tym znajome małżeń-
stwa lub całe rodziny. Oprócz przygotowania poczęstunku, zachęć-
my do uczestniczenia w rodzinnej atmosferze naszego domu, oka-
zując każdemu życzliwość i sympatię. Jesteśmy dobrym wzorem 
do naśladowania także wtedy, kiedy pamiętamy o złożeniu życzeń z 
okazji urodzin, imienin, rocznic ślubu itd.

3. Kiedy zbliża się okres świąteczny, warto zachęcić dzieci, aby wy-
słały kartkę z życzeniami np. na Boże Narodzenie do swoich krew-
nych, kolegów i koleżanek, z którymi nie będą mogli mieć bezpo-
średniego kontaktu w trakcie Świąt. Warto wytłumaczyć dzieciom, 
że zawsze też mogą wysłać pocztówki, miłe życzenia, pozdrowienia, 
zdjęcia etc. do bliskich osób, kiedy są na wakacjach, wyjazdach, a 
także przy innych ważnych okazjach.

4. Warto wyjaśnić dzieciom, że aby mieć przyjaciół, najpierw sami 
musimy być dobrymi przyjaciółmi. Musimy umieć zauważyć, że 
kolega potrzebuje naszej pomocy, wsparcia lub pocieszenia. Dobry 
przyjaciel potrafi  też zaciekawić się tym, czym interesuje się kolega, 
a także wybaczyć mu błędy i różne słabości.
 

„Przez sport do kompetencji” również w domu:   
Proponowane ćwiczenie
W programie Leader100 SPORT łączymy rozwój fi zyczny dzieci, 
ze wzmacnianiem konkretnych kompetencji społecznych – „Przez 
sport do kompetencji”. Niezależnie od zajęć wychowania fi zycznego 
i innych zajęć psychomotorycznych, realizowanych w szkole, możli-
we jest także wykonywanie w domu określonych ćwiczeń, które będą 
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wzmacniały daną kompetencję. W celu rozwijania kompetencji „Przy-
jaźń” proponujemy następujące ćwiczenie:

Tor przeszkód w domu, w lesie lub w parku. Celem jest ustawienie dowol-
nego toru przeszkód oraz pokonanie go przez rodzica lub rodzeństwa przy 
pomocy dziecka. Rolą dziecka jest tu bycie przewodnikiem dla rodzica lub 
rodzeństwa, jednocześnie okazując im czułość i sympatię. Do budowy toru 
można wykorzystać poduszki, krzesła. ławki itp.

Inne możliwości zaangażowania rodziców
            

Oprócz tego, co zostało wspomniane powyżej, rodzice mogą jeszcze:
a. Znaleźć więcej inspiracji i odpowiedzi na różne pytania wychowaw-

cze, korzystając z materiałów dostępnych na platformie Programu 
Leader100 SPORT (www.leader100sport.pl)

b. Regularnie rozmawiać z dzieckiem o postępach w jego pracy nad daną 
kompetencją i nawykiem (więcej informacji na temat tego, jak efektyw-
nie rozmawiać z dzieckiem, można znaleźć w rozdziale „Na cały rok”, 
akapit pt. „Rozmowy z dzieckiem i rozmowy rodziców z nauczycielem”).

c. Jeśli to tylko możliwe, porozmawiać z nauczycielem lub wychowaw-
cą swojego dziecka, by wspólnie skuteczniej i bardziej profesjonalnie 
wspierać jego rozwój.

d. Zorganizować coś w rodzaju „Szkoły rodziców”, związanej z kom-
petencjami, nad którymi dzieci pracują lub będą pracować. „Szkoła 
rodziców” to spotkania rodziców, których dzieci są na tym samym 
poziomie w Programie Leader100 SPORT. Podczas tych spotkań ro-
dzice wymieniają się doświadczeniami, organizują wykłady i warszta-
ty, polecają sobie książki, artykuły, fi lmy itp. Jeśli to konieczne, można 
poprosić nauczycieli i dyrekcję szkoły o wsparcie w tym zakresie.

e. Wysłać swoje sugestie, opinie, komentarze lub doświadczenia doty-
czące Programu i materiałów Leader100 SPORT na adres mailowy: 
leader100sport@leader100.pl. Z góry bardzo dziękujemy! 
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Rodzinny Plan Rozwoju na I kwartał 
(wrzesień-listopad 2022/23)

Program Leader100 SPORT - www.leader100sport.pl

Kompetencja1: PRZYJAŹŃ     
Nawyk: Okazuję innym czułość i sympatię

Kto? Wyzwanie2 Tygodniowa ocena 
postępów3

Cała rodzina

.........................
(dziecko w programie)

  Inni domownicy (np. mama, tata, rodzeństwo)

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................

Przypominamy o rozmowach coachingowych przynajmniej 
raz na miesiąc4:

 
Data Data Data Data
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Jak wypełniać Rodzinny Plan Rozwoju? 

1  Program Leader100 SPORT proponuje dwie kompetencje na każdy kwartał, 

ale to rodzice sami decydują, czy chcą rozwijać najpierw pierwszą, a potem 

drugą, czy obydwie jednocześnie, wypełniając równolegle dwie tabele.
2 Program jest najbardziej skuteczny wtedy, gdy każdy z domowników ma wła-

sny plan rozwoju. W niniejszym Poradniku znajdują się sugestie dotyczące każ-

dej kompetencji dla dziecka i rodziny. O wyzwaniach mowa jest w podrozdziale 

pt. „A teraz dziecko!”. Dla pozostałych dzieci, rodziców oraz reszty domowników 

inspiracje można znaleźć w podrozdziałach „Rozwijamy kompetencję…”, „Teraz 

my! (propozycje dla rodziców)”, „A teraz dziecko!” oraz w rozdziale „Na cały rok”, 

podrozdział „Obowiązki domowe pomagają w rozwoju kompetencji”. Ważne 

jest, aby codzienne wyzwania były bardzo konkretne, tak aby, każdy bez pro-

blemu mógł określić, czy je zrealizował, czy też nie. Niektóre rodziny ustalają 

plan w trakcie cyklicznego spotkania rodzinnego, gdzie każdy może przedsta-

wić propozycje dla rodziny lub dla innych domowników.
3 Tygodniowa ocena postępów: raz w tygodniu (np. w niedzielę) każdy z do-

mowników rysuje w kolejnej komórce strzałkę lub inny symbol oznaczający 

jego ocenę własnych postępów. Podobną ocenę wyzwania całej rodziny 

robią razem wszyscy domownicy.

Jest lepiej          Bez zmian          Brak działania          Jest gorzej

4 Przynajmniej raz w miesiącu mama lub tata odbywają indywidualną rozmo-

wę z dzieckiem, które uczestniczy w Programie Leader100 SPORT. Sugestie 

dotyczące tych rozmów znajdują się w rozdziale „Na cały rok”. Warto odby-

wać te rozmowy również z pozostałymi dziećmi. Ważne jest, aby rodzice 

rozmawiali również między sobą na temat rozwoju osobistego – własnego, 

całej rodziny i wszystkich dzieci.

KOMPETENCJE I NAWYKI W I KWARTALE
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KOMPETENCJE I NAWYKI W II KWARTALE

 
Leader100 SPORT – II kwartał (grudzień-marzec)  

roku szkolnego 2022/23

Wstęp
W domu, w przedszkolu lub w szkole, przez przykład, stawianie wy-
zwań, aktywność sportową, zabawy, gry i inne formy aktywności bę-
dziemy wspierać u dzieci rozwój powyższych kompetencji poprzez 
utrwalanie nawyków dostosowanych do ich wieku.

Poniżej zostało opisane, w jaki sposób można rozwijać każdą z tych 
kompetencji w domu. Rodzice mogą sami zadecydować, czy w danym 
kwartale będą pracować najpierw nad rozwojem jednej kompetencji, 
a potem nad drugą, czy też nad dwiema na raz, tak jak w szkole. Jed-
nakże w każdym przypadku ważne jest, aby zdefi niować konkretne 
cele rozwoju dla każdej kompetencji.

Rozwijane kompetencje Utrwalane nawyki

PRACA ZESPOŁOWA
Pracując w grupie, 

robię co do mnie należy.

INTELIGENCJA I RÓWNOWAGA 

EMOCJONALNA
Mówię, co mi dolega 
zamiast się gniewać.
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Dlaczego potrzebne jest zaangażowanie rodziców?
Jak wiadomo, rodzice są pierwszymi wychowawcami i mają znacznie 
większy wpływ na wychowanie niż szkoła, dlatego nawet najbardziej 
wartościowe szkolne programy rozwojowe i wychowawcze dla dzieci 
będą przynosiły ograniczone efekty, jeśli nie znajdą wsparcia i konty-
nuacji w domu. Nie inaczej jest z Programem Leader100 SPORT, który 
jest świetną propozycją, umożliwiającą połączenie rozwoju fi zycznego 
i psychomotorycznego, z rozwijaniem innych umiejętności i kompetencji. 
Program ten pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów w wycho-
waniu, nauce i sporcie, szczególnie jeśli udaje się połączyć pracę wyko-
nywaną w szkole, z przykładem i wsparciem rodziców w domu.

Taki sposób działania nie zakłada jednak „przerzucania” obowiązku 
realizacji Programu na rodziców. Chodzi o to, by efekty pracy były jak 
najlepsze, a także by rodzice byli świadomi tego, jakie treści są wdraża-
ne w ramach Programu, i w miarę swoich możliwości włączali się w re-
alizację jego założeń.

Najistotniejszym narzędziem wpływu rodziców na dzieci jest ich oso-
bisty przykład. Dlatego też na następnych stronach znajdą się również 
konkretne punkty i inspiracje do przemyślenia przez samych rodziców, 
a także pomysły dotyczące tego, jak można rozwijać w domu te kom-
petencje, nad którymi w danym kwartale dzieci pracują w szkole. Dzięki 
temu Program Leader100 SPORT będzie okazją do rozwoju i umocnie-
nia kompetencji dla całej rodziny.

A zatem wspólnie rozwijajmy się w duchu naszego hasła: „Przez sport 
do kompetencji”!

Rozwijamy kompetencję „Praca zespołowa”

Praca nad tą kompetencją (jeśli zacznie się ją odpowiednio wcześnie, 
a później systematycznie kontynuuje) prowadzi do nabycia nawyków 
i umiejętności przydatnych w nauce, w życiu rodzinnym, zawodowym, 
towarzyskim itd. Wśród nich warto wymienić następujące nawyki:
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• Pracując w grupie, robię co do mnie należy,
• Pracując w zespole staram się tak samo, co pracując samodzielnie.,
• Wykonuję dobrze i na czas to, co do mnie należy, również kiedy pra-

cuje w grupie,
• Uczestniczę aktywnie w planowaniu zadań zespołowych,
• Potrafi ę dążyć do porozumienia unikając konfl iktów,
• Umiem pracować w sposób skoordynowany z zespołem i jestem 

dla niego wsparciem.

Ponieważ każda kompetencja ma wiele wymiarów, praca nad nią w Progra-
mie Leader100 SPORT została podzielona na konkretne aspekty (nawyki), 
nad którymi dzieci pracują w kolejnych latach. Można powiedzieć, że przy 
wsparciu rodziny, przedszkola i szkoły, dzięki utrwalaniu kolejnych nawyków, 
poziom danej kompetencji wzrasta z wiekiem u każdego dziecka.

Dla dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej
w ramach rozwijania kompetencji: „Praca zespołowa”

w tym kwartale będziemy wspierać utrwalanie
następującego nawyku:

„Pracując w grupie, robię co do mnie należy”.

Jak kształtujemy kompetencje i nawyki?
Szczegółowy sposób pracy nad kompetencjami w przedszkolach 
i w szkołach został przedstawiony we wcześniejszej części tego po-
radnika, w rozdziale pt.: „Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole 
w ramach Programu Leader100 SPORT”.

Program Leader100 SPORT pomaga w tym, by dziecko zarówno 
w domu, jak i w szkole uczyło się, że aby zdobyć jakąś kompetencję lub 
nawyk, trzeba działać „krok po kroku”. Najpierw samodzielnie lub z po-
mocą rodziców i nauczycieli trzeba zastanowić się nad tym, co wymaga 
poprawy (samoocena lub diagnoza), następnie ustalić konkretny Plan 
Rozwoju i Treningu, i ostatecznie realizować go dzień po dniu przez kilka 
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tygodni, najlepiej przy wsparciu i motywacji ze strony najbliższego oto-
czenia. Wsparcie to, dziecko powinno otrzymywać przede wszystkim 
ze strony rodziny i nauczycieli.

Jak już zostało wspomniane, najskuteczniejszym narzędziem 
wsparcia i wpływu rodziców (a także nauczycieli) na postępowanie 
dzieci jest ich osobisty przykład, dotyczący nie tylko tego co powinni-
śmy robić lecz również w jaki sposób. Dlatego poniższe materiały słu-
żące do zdobywania kompetencji i nawyków zostały zaprojektowane 
i przedstawione tak, aby rodzice mogli stawać się dla swoich dzieci 
przykładem nie tylko samych kompetencji i nawyków, lecz również 
sposobu ich zdobywania „krok po kroku”, czyli w trzech następują-
cych po sobie etapach:
1. Samoocena lub diagnoza
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu
3. Realizacja Planu dzień po dniu.

Teraz my!
(propozycje dla rodziców)

Aby być dla dzieci przykładem nie tylko w tym, co powinniśmy robić 
lecz również w jaki sposób, jako pierwszy krok możemy zastanowić się 
nad tym (Samoocena lub diagnoza), w jaki sposób my sami jako rodzi-
ce rozwijamy kompetencję Praca zespołowa.

W dokonaniu samooceny mogą nam pomóc poniższe pytania:
�• Jak organizujemy prace domowe: sprzątanie, gotowanie, wynosze-

nie śmieci, obowiązki dzieci itd.? 
• Czy dobrze wypełniamy swoje zadania i obowiązki? Czy angażujemy 

do współpracy dzieci? Dlaczego?
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• Czy staramy się często i regularnie organizować rodzinne gry zespo-
łowe? Czy wykorzystujemy te okazje, aby nauczyć nasze dzieci robić 
to, co do nich należy w określonym momencie?

Pomysły dla całej rodziny
A teraz czas na drugi krok lub etap rozwoju, tj. „Ustalenie Planu Rozwoju 
i Treningu”. Poniżej znajdą Państwo kilka pomysłów na to, w jaki sposób 
można rozwijać kompetencję „Praca zespołowa”.

Proponujemy zaznaczenie tych propozycji, które Państwo uznają 
jako dobre dla Waszej rodziny. Można omówić i zaznaczyć je wspólnie 
(mama i tata) lub też najpierw zastanowić się nad nimi osobno, a potem 
porozmawiać o tym i razem zaznaczyć te pomysły, które mogą być 
odpowiednie dla całej rodziny lub dla konkretnego domownika:

Praca zespołowa – pomysły na wyzwania 
Dobry pomysł 

dla naszej 
rodziny

1.  Znam swoje obowiązki w domu i wypełniam je, nie czeka-
jąc na przypomnienie.

2.  Chętnie i z własnej inicjatywy pomagam innym. 

3.  Kiedy skończę swoje zadanie, pomagam dokończyć pracę 
tym, którzy tego potrzebują. 

4.  W domu, w pracy, podczas zabawy, uprawiania sportu 
etc. współdziałam z innymi członkami zespołu, nie kłócąc 
się ani nie krytykując. Jeśli chcę kogoś poprawić, robię 
to w cztery oczy.

5.  Solidnie i na czas wykonuję powierzone mi zadania. Infor-
muję właściwe osoby o ukończeniu pracy bądź o pojawie-
niu się jakichś trudności.

6.  Z uwagą słucham innych członków rodziny lub zespołu 
oraz szanuję ich zdanie. 

Kompetencje i nawyki w II kwartale
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7.  Przedstawiam pomysły różnych zajęć sportowych czy 
wycieczek, starając się nie narzucać swojego punktu 
widzenia. Pomagam w realizacji pomysłów, które zostaną 
wybrane przez innych.

8.  Doceniam i jestem wdzięczny innym za ich wysiłek.

9.  Dbamy, aby mieć zaktualizowaną tabelkę zadań 
i obowiązków domowych (dziennych, tygodniowych lub 
miesięcznych) dla wszystkich domowników, stosownie 
do ich możliwości. 

10.  Korzystam z moich zdolności, talentów i umiejętności 
dla dobra rodziny, zespołu lub drużyny. 

11.  Inne pomysły dla naszej rodziny lub dla konkretnych do-
mowników na rozwijanie kompetencji „Praca zespołowa”:

……………………………………………………………………………....................................................................................

.......................................................................................................................................................

Teraz mogą Państwo ustalić swój konkretny Rodzinny Plan Rozwoju. 
W tym celu spomiędzy wyżej zaznaczonych pomysłów, wybieramy 
jeden, który Państwa zdaniem jest najlepszy dla całej rodziny na na-
stępne tygodnie. Z innych za znaczonych pomysłów, można wybrać 
pojedyncze wyzwania, które mogą pomóc w rozwoju kompetencji 
konkretnych członków rodziny.

Gotowy formularz Rodzinnego Planu Rozwoju oraz szczegółową in-
strukcję jego wypełniania można znaleźć na końcu tego podrozdziału. 
Ma on formę osobnej kartki, którą można wyciąć, a następnie umieścić 
w widocznym miejscu, np. na lodówce lub tablicy korkowej w kuchni.

Dobrą praktyką jest, by rodzice wypełniali Rodzinny Plan Rozwoju 
ołówkiem, a potem omawiali go z reszta rodziny i, jeśli istnieje taka po-
trzeba, robili jego drobne korekty. Warto pamiętać, że dziecko uczest-
niczące w Programie Leader100 SPORT, może już mieć swoje propo-
zycje na wyzwania na podstawie tego, nad czym pracowało w szkole 
lub osobno z rodzicami.
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Wdrożenie Rodzinnego Planu Rozwoju

Po rozpisaniu Rodzinnego Planu Rozwoju, wchodzimy w trzeci etap 
pracy, jest to „Realizacja Planu dzień po dniu”. Dzięki ustaleniu i wdraża-
niu swojego osobistego i rodzinnego wyzwania, rodzice będą mogli le-
piej wesprzeć swoje dzieci w realizacji ich wyzwań. Pamiętajmy o tym, 
że łatwiej jest, kiedy wyzwania są konkretne i szczegółowe oraz da się 
je realizować dzień po dniu.

Kartka z Rodzinnym Planem umieszczona w miejscu widocznym 
dla wszystkich jest dobrym motywatorem dla rozwoju kompetencji ca-
łej rodziny i pomaga skupić wysiłki wszystkich domowników na jednym 
celu rozwojowym.

W Rodzinnym Planie Rozwoju możemy także co tydzień ocenić 
swoje postępy w realizacji wyzwania. Można to robić na spotkaniu ro-
dzinnym, gdzie rodzice przypominają temat i cel Rodzinnego Planu 
Rozwoju i umacniają motywację każdego z członków rodziny (do tego 
może służyć tekst o motywacjach, zawarty w załączniku 1 niniejszego 
Poradnika). Poza tym przy okazji tej oceny, można także wspólnie zro-
bić małe korekty w pojedynczych wyzwaniach, które czasami mogą 
okazać się nieaktualne, mało konkretne, za bardzo wymagające lub 
wręcz przeciwnie, za łatwe.

A teraz dziecko!
(propozycje pracy z dzieckiem)

A teraz przejdźmy do wskazówek, jak wspierać dziecko w realizacji 
wyzwań i pomysłów, mających pomóc w rozwoju danej kompetencji, 
poprzez kształtowanie konkretnych nawyków.

Warto przy tej okazji zastanowić się nad indywidualnymi cechami 
dziecka, tak aby zaproponowany dla niego Osobisty Plan Rozwoju 
i Treningu danej kompetencji był jak najlepiej dostosowany do jego 
aktualnych potrzeb.

Kompetencje i nawyki w II kwartale
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Przedstawione poniżej propozycje mają za zadanie uzupełnienie po-
mysłów rodziców i pomaganie im w skutecznym wspieraniu dziecka 
w pracy nad rozwojem kompetencji „Praca zespołowa” poprzez utrwa-
lanie nawyku „Pracując w grupie, robię co do mnie należy”:
1.  Rodzice mogą wspierać dziecko, zachęcając je do podjęcia jed-

nego z następujących wyzwań:
a. Pomagam w pracach domowych robiąc to, o co poproszą mnie 

rodzice lub starsze rodzeństwo,
b. Znam swoje zadania i obowiązki w klasie. Wypełniam je, nie cze-

kając, aż ktoś mi o nich przypomni,
c. W sportach zespołowych pilnuję swojej pozycji i postępuję zgod-

nie z instrukcjami trenera oraz kapitana drużyny.
Aby praca nad wyzwaniem była jak najbardziej efektywna, rodzice 
mogą pomóc dziecku w wyborze jednego z wyzwań, a następnie 
zapisać je w odpowiednym miejscu w Rodzinnym Planie Treningu 
oraz w Osobistym Planie Rozwoju i Treningu dziecka (gotowy formu-
larz na ten osobisty plan jest w rozdziale 7, pkt.4). 

Kartkę z Osobistym Planem Rozwoju i Treningu dziecka po-
winno się umieścić w widocznym miejscu, np. w pokoju dziecka. 
W ten sposób będzie ono mogło codziennie ocenić swoje postępy 
i na tej podstawie, co tydzień wpisać swoją ocenę do Rodzinnego 
Planie Treningu. W przypadku, gdy zauważą Państwo, że wyzwanie 
było realizowane przez dziecko regularnie przez okres trzech tygo-
dni, warto razem z dzieckiem zastanowić się nad wyborem nowego 
wyzwania, robiąc odpowiedne korekty w Planach.

2. Zorganizowanie prac domowych tak, aby wszyscy w nich uczest-
niczyli. Przydzielenie każdemu członkowi rodziny zadania lub zadań, 
które będą się zmieniać co tydzień lub co miesiąc. Jedna osoba może 
być odpowiedzialna przez jakiś czas za nadzorowanie tego, jak zada-
nia są realizowane i czy są wykonywane dobrze oraz na czas. Wypeł-
nianie dobrze naszych obowiązków, dając dobry przykład dzieciom.
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3. Jeśli to możliwe, spędzanie z rodziną czasu na świeżym powie-
trzu. Skorzystanie z okazji bycia razem, aby pospacerować po parku, 
wybrać się na wycieczkę rowerową lub pograć w gry lub sporty ze-
społowe, dbając o to, aby każdy robił to, co do niego należy. W zimne 
lub deszczowe dni warto pograć z rodziną w domu.

4. Pokazanie, głównie poprzez przykład, ale także wyjaśniając, jak 
skuteczne jest dla wszystkich, gdy każdy robi to, co do niego należy 
i jest na tym skupiony.

 
„Przez sport do kompetencji” również w domu:   
Proponowane ćwiczenie

W programie Leader100 SPORT łączymy rozwój fi zyczny dzieci, ze 
wzmacnianiem konkretnych kompetencji społecznych – „Przez sport 
do kompetencji”. Niezależnie od zajęć wychowania fi zycznego i innych 
zajęć psychomotorycznych, realizowanych w szkole, możliwe jest tak-
że wykonywanie w domu określonych ćwiczeń, które będą wzmacnia-
ły daną kompetencję. W celu rozwijania kompetencji Praca zespołowa 
proponujemy następujące ćwiczenia:
1. Berek łapany: biegamy po całym domu, każda osoba złapana dołą-

cza do ganianego.
2. Wspólne budowle: Ustalenie wspólnego zadania np. budowa bazy. Do 

wykonania w określonym czasie.

Inne możliwości zaangażowania rodziców
            
Oprócz tego, co zostało wspomniane powyżej, rodzice mogą jeszcze:

a. Znaleźć więcej inspiracji i odpowiedzi na różne pytania wychowaw-
cze, korzystając z materiałów dostępnych na platformie Programu 
Leader100 SPORT (www.leader100sport.pl)
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b. Regularnie rozmawiać z dzieckiem o postępach w jego pracy nad 
daną kompetencją i nawykiem (więcej informacji na temat tego, 
jak efektywnie rozmawiać z dzieckiem, można znaleźć w rozdziale 
„Na cały rok”, akapit pt. „Rozmowy z dzieckiem i rozmowy rodziców 
z nauczycielem”).

c. Jeśli to tylko możliwe, porozmawiać z nauczycielem lub wychowaw-
cą swojego dziecka, by wspólnie skuteczniej i bardziej profesjonalnie 
wspierać jego rozwój.

d. Zorganizować coś w rodzaju „Szkoły rodziców”, związanej z kom-
petencjami, nad którymi dzieci pracują lub będą pracować. „Szkoła 
rodziców” to spotkania rodziców, których dzieci są na tym samym 
poziomie w Programie Leader100 SPORT. Podczas tych spotkań ro-
dzice wymieniają się doświadczeniami, organizują wykłady i warszta-
ty, polecają sobie książki, artykuły, fi lmy itp. Jeśli to konieczne, można 
poprosić nauczycieli i dyrekcję szkoły o wsparcie w tym zakresie.

e. Wysłać swoje sugestie, opinie, komentarze lub doświadczenia doty-
czące Programu i materiałów Leader100 SPORT na adres mailowy: 
leader100sport@leader100.pl. Z góry bardzo dziękujemy! 
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Rodzinny Plan Rozwoju na II kwartał 
(grudzień-marzec 2022/23)

Program Leader100 SPORT - www.leader100sport.pl

Kompetencja1: PRACA ZESPOŁOWA               
Nawyk: Pracując w grupie, robię co do mnie należy

Kto? Wyzwanie2 Tygodniowa ocena 
postępów3

Cała rodzina

.........................
(dziecko w programie)

  Inni domownicy (np. mama, tata, rodzeństwo)

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................

Przypominamy o rozmowach coachingowych przynajmniej 
raz na miesiąc4:

Data Data Data Data
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Jak wypełniać Rodzinny Plan Rozwoju? 

1  Program Leader100 SPORT proponuje dwie kompetencje na każdy kwartał, 

ale to rodzice sami decydują, czy chcą rozwijać najpierw pierwszą, a potem 

drugą, czy obydwie jednocześnie, wypełniając równolegle dwie tabele.
2 Program jest najbardziej skuteczny wtedy, gdy każdy z domowników ma wła-

sny plan rozwoju. W niniejszym Poradniku znajdują się sugestie dotyczące każ-

dej kompetencji dla dziecka i rodziny. O wyzwaniach mowa jest w podrozdziale 

pt. „A teraz dziecko!”. Dla pozostałych dzieci, rodziców oraz reszty domowników 

inspiracje można znaleźć w podrozdziałach „Rozwijamy kompetencję…”, „Teraz 

my! (propozycje dla rodziców)”, „A teraz dziecko!” oraz w rozdziale „Na cały rok”, 

podrozdział „Obowiązki domowe pomagają w rozwoju kompetencji”. Ważne 

jest, aby codzienne wyzwania były bardzo konkretne, tak aby, każdy bez pro-

blemu mógł określić, czy je zrealizował, czy też nie. Niektóre rodziny ustalają 

plan w trakcie cyklicznego spotkania rodzinnego, gdzie każdy może przedsta-

wić propozycje dla rodziny lub dla innych domowników.
3 Tygodniowa ocena postępów: raz w tygodniu (np. w niedzielę) każdy z do-

mowników rysuje w kolejnej komórce strzałkę lub inny symbol oznaczający 

jego ocenę własnych postępów. Podobną ocenę wyzwania całej rodziny 

robią razem wszyscy domownicy.

Jest lepiej          Bez zmian          Brak działania          Jest gorzej

4 Przynajmniej raz w miesiącu mama lub tata odbywają indywidualną rozmo-

wę z dzieckiem, które uczestniczy w Programie Leader100 SPORT. Sugestie 

dotyczące tych rozmów znajdują się w rozdziale „Na cały rok”. Warto odby-

wać te rozmowy również z pozostałymi dziećmi. Ważne jest, aby rodzice 

rozmawiali również między sobą na temat rozwoju osobistego – własnego, 

całej rodziny i wszystkich dzieci.
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Rozwijamy kompetencję 
„Inteligencja i równowaga emocjonalna”

Praca nad tą kompetencją (jeśli zacznie się ją odpowiednio wcześnie, 
a później systematycznie kontynuuje) prowadzi do nabycia nawyków 
i umiejętności przydatnych w nauce, w życiu rodzinnym, zawodowym, 
towarzyskim itd. Wśród nich warto wymienić następujące nawyki:
• Mówię, co mi dolega, zamiast się gniewać.
• Panuję nad sobą, kiedy jestem bardzo podekscytowany lub zły.
• Buduję własną motywację.
• Rozpoznaję zmiany nastrojów i uczuć.
• Panuję nad uczuciami i seksualnością.
• Buduję relacje oparte na miłości.

Ponieważ każda kompetencja ma wiele wymiarów, praca nad nią w Progra-
mie Leader100 SPORT została podzielona na konkretne aspekty (nawyki), 
nad którymi dzieci pracują w kolejnych latach. Można powiedzieć, że przy 
wsparciu rodziny, przedszkola i szkoły, dzięki utrwalaniu kolejnych nawy-
ków, poziom danej kompetencji wzrasta z wiekiem u każdego dziecka.

Dla dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej
w ramach rozwijania kompetencji: 

„Inteligencja i równowaga emocjonalna”
w tym kwartale będziemy wspierać utrwalanie

następującego nawyku:
„Mówię, co mi dolega, zamiast się gniewać”.

Jak kształtujemy kompetencje i nawyki?
Szczegółowy sposób pracy nad kompetencjami w przedszkolach 
i w szkołach został przedstawiony we wcześniejszej części tego po-
radnika, w rozdziale pt.: „Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole 
w ramach Programu Leader100 SPORT”.
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Program Leader100 SPORT pomaga w tym, by dziecko zarówno 
w domu, jak i w szkole uczyło się, że aby zdobyć jakąś kompetencję 
lub nawyk, trzeba działać „krok po kroku”. Najpierw samodzielnie lub 
z pomocą rodziców i nauczycieli trzeba zastanowić się nad tym, co wy-
maga poprawy (samoocena lub diagnoza), następnie ustalić konkretny 
Plan Rozwoju i Treningu, i ostatecznie realizować go dzień po dniu przez 
kilka tygodni, najlepiej przy wsparciu i motywacji ze strony najbliższego 
otoczenia. Wsparcie to, dziecko powinno otrzymywać przede wszystkim 
ze strony rodziny i nauczycieli.

Jak już zostało wspomniane, najskuteczniejszym narzędziem 
wsparcia i wpływu rodziców (a także nauczycieli) na postępowanie 
dzieci jest ich osobisty przykład, dotyczący nie tylko tego co powinni-
śmy robić lecz również w jaki sposób. Dlatego poniższe materiały słu-
żące do zdobywania kompetencji i nawyków zostały zaprojektowane 
i przedstawione tak, aby rodzice mogli stawać się dla swoich dzieci 
przykładem nie tylko samych kompetencji i nawyków, lecz również 
sposobu ich zdobywania „krok po kroku”, czyli w trzech następują-
cych po sobie etapach:
1. Samoocena lub diagnoza
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu
3. Realizacja Planu dzień po dniu.

Teraz my!
(propozycje dla rodziców)

Aby być dla dzieci przykładem nie tylko w tym, co powinniśmy robić, 
lecz również w jaki sposób, jako pierwszy krok możemy zastanowić się 
nad tym (Samoocena lub diagnoza), w jaki sposób my sami jako rodzice 
rozwijamy kompetencję Inteligencja i równowaga emocjonalna.

W dokonaniu samooceny mogą nam pomóc poniższe pytania:
�• Jak reagujemy w sytuacji złości, gniewu, stresu itp.?



59

• Czy inni wiedzą, dlaczego jesteśmy źli, smutni lub zestresowani, 
czy raczej wolimy zachować to dla siebie? Dlaczego?

• Jakich technik używamy, aby odzyskać równowagę emocjonalną?   

Pomysły dla całej rodziny
A teraz czas na drugi krok lub etap rozwoju, tj. „Ustalenie Planu Rozwo-
ju i Treningu”. Poniżej znajdą Państwo kilka pomysłów na to, w jaki spo-
sób można rozwijać kompetencję Inteligencja i równowaga emocjonal-
na. Proponujemy zaznaczenie tych propozycji, które uznają Państwo 
jako dobre dla Waszej rodziny. Można omówić i zaznaczyć je wspólnie 
(mama i tata) lub też najpierw zastanowić się nad nimi osobno, a potem 
porozmawiać o tym i razem zaznaczyć te pomysły, które mogą być 
odpowiednie dla całej rodziny lub dla konkretnego domownika:

Inteligencja i równowaga emocjonalna 
– pomysły na wyzwania 

Dobry pomysł 
dla naszej 

rodziny

1.  Kiedy mam jakiś problem, rozmawiam o nim z odpowiednią 
osobą. 

2.  Kiedy przegram z kimś w jakiejś grze albo konkurencji, 
nie złoszczę się ani nie obrażam, lecz z uśmiechem gratulu-
ję zwycięzcy. 

3.  Zawsze staram się być serdeczny i miły dla innych, szczególnie 
rano po przebudzeniu i wieczorem, gdy wszyscy są już zmęczeni. 

4.  W sytuacjach konfl iktów słucham do końca drugiej strony, 
nie przerywając jej.

5.  Zamiast krytykować innych (np. „Czy ty zawsze musisz…?”, 
„Bo ty jak zwykle…!”, „Jesteś nieznośny…!”), wyrażam po pro-
stu własne odczucia (np. Jest mi przykro, gdy…).

6.  Kiedy chcę powiedzieć komuś coś trudnego, zawsze pomyślę 
najpierw, czy to jest właściwy moment, miejsce i osoba.

7.  Jestem zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy. Jeśli mam 
jakiś powód do smutku lub złego humoru, patrzę na siebie 
w lustrze, staram się dostrzec jakieś plusy tej 
sytuacji lub zażartować z niej i uśmiechnąć się.

Kompetencje i nawyki w II kwartale
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8.  Okazuję dobre chęci także przy wykonywaniu trudnych 
czy nielubianych zadań. Jeśli mam ochotę narzekać, 
przypominam sobie, ile korzyści przyniosą one mnie 
i innym osobom.

9.  Przerywam sprzeczkę, gdy poczuję, że za chwilę 
stracę panowanie nad sobą i powiem lub zrobię coś 
niewłaściwego. 

10.  W trudnych sytuacjach korzystam z własnych sposobów 
radzenia sobie ze stresem: spacer, sport, muzyka, 
modlitwa itp. 

11.  Nawet gdy jestem zmęczony(-a) lub zły(-a), zawsze 
starannie wykonuję swoje obowiązki i nie pozwolę się 
zwyciężyć złemu nastrojowi.

12.  Inne pomysły dla naszej rodziny lub dla konkretnych 
domowników na rozwijanie kompetencji „Inteligencja i rów-
nowaga emocjonalna”:

……………………………………………………………………………....................................................................................

.......................................................................................................................................................

Teraz mogą Państwo ustalić swój konkretny Rodzinny Plan Rozwo-
ju. W tym celu spomiędzy wyżej zaznaczonych pomysłów, wybie-
ramy jeden, który Państwa zdaniem jest najlepszy dla całej rodziny 
na następne tygodnie. Z innych za znaczonych pomysłów, można wy-
brać pojedyncze wyzwania, które mogą pomóc w rozwoju kompe-
tencji konkretnych członków rodziny.

Gotowy formularz Rodzinnego Planu Rozwoju oraz szczegółową 
instrukcję jego wypełniania można znaleźć na końcu tego podroz-
działu. Ma on formę osobnej kartki, którą można wyciąć, a następnie 
umieścić w widocznym miejscu, np. na lodówce lub tablicy korkowej 
w kuchni.

Dobrą praktyką jest, by rodzice wypełniali Rodzinny Plan Rozwoju 
ołówkiem, a potem omawiali go z reszta rodziny i, jeśli istnieje taka 
potrzeba, robili jego drobne korekty. Warto pamiętać, że dziecko 
uczestniczące w Programie Leader100 SPORT, może już mieć swo-
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je propozycje na wyzwania na podstawie tego, nad czym pracowało 
w szkole lub osobno z rodzicami.

Wdrożenie Rodzinnego Planu Rozwoju

Po rozpisaniu Rodzinnego Planu Rozwoju, wchodzimy w trzeci etap 
pracy, jest to „Realizacja Planu dzień po dniu”. Dzięki ustaleniu i wdraża-
niu swojego osobistego i rodzinnego wyzwania, rodzice będą mogli le-
piej wesprzeć swoje dzieci w realizacji ich wyzwań. Pamiętajmy o tym, 
że łatwiej jest, kiedy wyzwania są konkretne i szczegółowe oraz da się 
je realizować dzień po dniu.

Kartka z Rodzinnym Planem umieszczona w miejscu widocznym 
dla wszystkich jest dobrym motywatorem dla rozwoju kompetencji ca-
łej rodziny i pomaga skupić wysiłki wszystkich domowników na jednym 
celu rozwojowym.

W Rodzinnym Planie Rozwoju możemy także co tydzień ocenić 
swoje postępy w realizacji wyzwania. Można to robić na spotkaniu ro-
dzinnym, gdzie rodzice przypominają temat i cel Rodzinnego Planu 
Rozwoju i umacniają motywację każdego z członków rodziny (do tego 
może służyć tekst o motywacjach, zawarty w załączniku 1 niniejszego 
Poradnika). Poza tym przy okazji tej oceny, można także wspólnie zro-
bić małe korekty w pojedynczych wyzwaniach, które czasami mogą 
okazać się nieaktualne, mało konkretne, za bardzo wymagające lub 
wręcz przeciwnie, za łatwe.

A teraz dziecko!
(propozycje pracy z dzieckiem)

A teraz przejdźmy do wskazówek, jak wspierać dziecko w realizacji 
wyzwań i pomysłów, mających pomóc w rozwoju danej kompetencji, 
poprzez kształtowanie konkretnych nawyków.

Kompetencje i nawyki w II kwartale
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Warto przy tej okazji zastanowić się nad indywidualnymi cechami 
dziecka, tak aby zaproponowany dla niego Osobisty Plan Rozwoju 
i Treningu danej kompetencji był jak najlepiej dostosowany do jego 
aktualnych potrzeb.

Przedstawione poniżej propozycje mają za zadanie uzupełnienie pomy-
słów rodziców i pomaganie im w skutecznym wspieraniu dziecka w pracy 
nad rozwojem kompetencji „Inteligencja i równowaga emocjonalna” po-
przez utrwalanie nawyku „Mówię, co mi dolega, zamiast się gniewać”:

1.  Rodzice mogą wspierać dziecko, zachęcając je do podjęcia jed-
nego z następujących wyzwań:
a. Kiedy jestem zmartwiony, mówię o tym.
b. Unikam złoszczenia się, kiedy popełniam błąd lub przegrywam.
c. Zanim coś zrobię, spokojnie zastanawiam się, jak powinienem po-

stąpić.

Aby praca nad wyzwaniem była jak najbardziej efektywna, rodzice 
mogą pomóc dziecku w wyborze jednego z wyzwań, a następnie 
zapisać je w odpowiednym miejscu w Rodzinnym Planie Treningu 
oraz w Osobistym Planie Rozwoju i Treningu dziecka (gotowy formu-
larz na ten osobisty plan jest w rozdziale 7, pkt.4). 

Kartkę z Osobistym Planem Rozwoju i Treningu dziecka po-
winno się umieścić w widocznym miejscu, np. w pokoju dziecka. 
W ten sposób będzie ono mogło codziennie ocenić swoje postępy 
i na tej podstawie, co tydzień wpisać swoją ocenę do Rodzinnego 
Planie Treningu. W przypadku, gdy zauważą Państwo, że wyzwanie 
było realizowane przez dziecko regularnie przez okres trzech tygo-
dni, warto razem z dzieckiem zastanowić się nad wyborem nowego 
wyzwania, robiąc odpowiedne korekty w Planach.

2. Polecenie naszym dzieciom następujących technik kontrolowania 
gniewu oraz pokojowego rozwiązywania konfl iktów: liczenie do dziesię-
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ciu, głębokie oddychanie, zastanowienie się przed udzieleniem impul-
sywnej lub niewłaściwej odpowiedzi, rozmawianie o naszych uczuciach 
i emocjach zamiast duszenie ich w sobie itp.

3. Kiedy widzimy, że ktoś jest zdenerwowany, powinniśmy odłożyć na bok 
to, co w danym momencie robimy oraz okazać chęć i zainteresowanie 
wysłuchaniem tego, co się z tą osobą dzieje. Idealnym rozwiązaniem 
jest rozmowa z taką osobą w pozycji siedzącej (nie naprzeciwko).
 
„Przez sport do kompetencji” również w domu:   
Proponowane ćwiczenie

W programie Leader100 SPORT łączymy rozwój fi zyczny dzieci, 
ze wzmacnianiem konkretnych kompetencji społecznych – „Przez sport 
do kompetencji”. Niezależnie od zajęć wychowania fi zycznego i innych 
zajęć psychomotorycznych, realizowanych w szkole, możliwe jest tak-
że wykonywanie w domu określonych ćwiczeń, które będą wzmacniały 
daną kompetencję. W celu rozwijania kompetencji Inteligencja i równo-
waga emocjonalna proponujemy następujące ćwiczenia:
1. Różne sposoby powitania w ciągu dnia lub w ciągu tygodnia: przybicie 

piątki, powitanie łokciem, brzuchem kolanem, przytulenie itp.
2. Zabawa pt. „Dyrygent”, w której na określony gest dziecko wykonuje kon-

kretne ćwiczenie lub ruch. Dyrygentem może być każda osoba z rodziny.

Inne możliwości zaangażowania rodziców
            
Oprócz tego, co zostało wspomniane powyżej, rodzice mogą jeszcze:

a. Znaleźć więcej inspiracji i odpowiedzi na różne pytania wychowaw-
cze, korzystając z materiałów dostępnych na platformie Programu 
Leader100 SPORT (www.leader100sport.pl)

b. Regularnie rozmawiać z dzieckiem o postępach w jego pracy nad daną 
kompetencją i nawykiem (więcej informacji na temat tego, jak efektyw-

Kompetencje i nawyki w II kwartale
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nie rozmawiać z dzieckiem, można znaleźć w rozdziale „Na cały rok”, 
akapit pt. „Rozmowy z dzieckiem i rozmowy rodziców z nauczycielem”).

c. Jeśli to tylko możliwe, porozmawiać z nauczycielem lub wychowaw-
cą swojego dziecka, by wspólnie skuteczniej i bardziej profesjonalnie 
wspierać jego rozwój.

d. Zorganizować coś w rodzaju „Szkoły rodziców”, związanej z kom-
petencjami, nad którymi dzieci pracują lub będą pracować. „Szkoła 
rodziców” to spotkania rodziców, których dzieci są na tym samym 
poziomie w Programie Leader100 SPORT. Podczas tych spotkań ro-
dzice wymieniają się doświadczeniami, organizują wykłady i warszta-
ty, polecają sobie książki, artykuły, fi lmy itp. Jeśli to konieczne, można 
poprosić nauczycieli i dyrekcję szkoły o wsparcie w tym zakresie.

e. Wysłać swoje sugestie, opinie, komentarze lub doświadczenia doty-
czące Programu i materiałów Leader100 SPORT na adres mailowy: 
leader100sport@leader100.pl. Z góry bardzo dziękujemy! 
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Rodzinny Plan Rozwoju na II kwartał 
(grudzień-marzec 2022/23)

Program Leader100 SPORT - www.leader100sport.pl

Kompetencja1: INTELIGENCJA I RÓWNOWAGA EMOCJONALNA          
Nawyk: Mówię, co mi dolega zamiast się gniewać

Kto? Wyzwanie2 Tygodniowa ocena 
postępów3

Cała rodzina

.........................
(dziecko w programie)

  Inni domownicy (np. mama, tata, rodzeństwo)

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................

Przypominamy o rozmowach coachingowych przynajmniej 
raz na miesiąc4:

Data Data Data Data
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Jak wypełniać Rodzinny Plan Rozwoju? 

1  Program Leader100 SPORT proponuje dwie kompetencje na każdy kwartał, 

ale to rodzice sami decydują, czy chcą rozwijać najpierw pierwszą, a potem 

drugą, czy obydwie jednocześnie, wypełniając równolegle dwie tabele.
2 Program jest najbardziej skuteczny wtedy, gdy każdy z domowników ma wła-

sny plan rozwoju. W niniejszym Poradniku znajdują się sugestie dotyczące każ-

dej kompetencji dla dziecka i rodziny. O wyzwaniach mowa jest w podrozdziale 

pt. „A teraz dziecko!”. Dla pozostałych dzieci, rodziców oraz reszty domowników 

inspiracje można znaleźć w podrozdziałach „Rozwijamy kompetencję…”, „Teraz 

my! (propozycje dla rodziców)”, „A teraz dziecko!” oraz w rozdziale „Na cały rok”, 

podrozdział „Obowiązki domowe pomagają w rozwoju kompetencji”. Ważne 

jest, aby codzienne wyzwania były bardzo konkretne, tak aby, każdy bez pro-

blemu mógł określić, czy je zrealizował, czy też nie. Niektóre rodziny ustalają 

plan w trakcie cyklicznego spotkania rodzinnego, gdzie każdy może przedsta-

wić propozycje dla rodziny lub dla innych domowników.
3 Tygodniowa ocena postępów: raz w tygodniu (np. w niedzielę) każdy z do-

mowników rysuje w kolejnej komórce strzałkę lub inny symbol oznaczający 

jego ocenę własnych postępów. Podobną ocenę wyzwania całej rodziny 

robią razem wszyscy domownicy.

Jest lepiej          Bez zmian          Brak działania          Jest gorzej

4 Przynajmniej raz w miesiącu mama lub tata odbywają indywidualną rozmo-

wę z dzieckiem, które uczestniczy w Programie Leader100 SPORT. Sugestie 

dotyczące tych rozmów znajdują się w rozdziale „Na cały rok”. Warto odby-

wać te rozmowy również z pozostałymi dziećmi. Ważne jest, aby rodzice 

rozmawiali również między sobą na temat rozwoju osobistego – własnego, 

całej rodziny i wszystkich dzieci.
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KOMPETENCJE I NAWYKI W III KWARTALE

 
Leader100 SPORT – III kwartał (kwiecień-czerwiec)  

roku szkolnego 2022/23

Wstęp
W domu, w przedszkolu lub w szkole, przez przykład, stawianie wy-
zwań, aktywność sportową, zabawy, gry i inne formy aktywności bę-
dziemy wspierać u dzieci rozwój powyższych kompetencji poprzez 
utrwalanie nawyków dostosowanych do ich wieku.

Poniżej zostało opisane, w jaki sposób można rozwijać każdą z tych 
kompetencji w domu. Rodzice mogą sami zadecydować, czy w danym 
kwartale będą pracować najpierw nad rozwojem jednej kompetencji, 
a potem nad drugą, czy też nad dwiema na raz, tak jak w szkole. Jed-
nakże w każdym przypadku ważne jest, aby zdefi niować konkretne 
cele rozwoju dla każdej kompetencji.

Dlaczego potrzebne jest zaangażowanie rodziców?
Jak wiadomo, rodzice są pierwszymi wychowawcami i mają znacznie 
większy wpływ na wychowanie niż szkoła, dlatego nawet najbardziej 

Rozwijane kompetencje Utrwalane nawyki

KOMUNIKACJA Jestem miły w rozmowie z innymi.

OTWARTOŚĆ NA INNYCH, EMPATIA Koleguję się ze wszystkimi.
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wartościowe szkolne programy rozwojowe i wychowawcze dla dzieci 
będą przynosiły ograniczone efekty, jeśli nie znajdą wsparcia i konty-
nuacji w domu. Nie inaczej jest z Programem Leader100 SPORT, który 
jest świetną propozycją, umożliwiającą połączenie rozwoju fi zycznego 
i psychomotorycznego, z rozwijaniem innych umiejętności i kompetencji. 
Program ten pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów w wycho-
waniu, nauce i sporcie, szczególnie jeśli udaje się połączyć pracę wyko-
nywaną w szkole, z przykładem i wsparciem rodziców w domu.

Taki sposób działania nie zakłada jednak „przerzucania” obowiązku 
realizacji Programu na rodziców. Chodzi o to, by efekty pracy były jak 
najlepsze, a także by rodzice byli świadomi tego, jakie treści są wdraża-
ne w ramach Programu, i w miarę swoich możliwości włączali się w re-
alizację jego założeń.

Najistotniejszym narzędziem wpływu rodziców na dzieci jest ich oso-
bisty przykład. Dlatego też na następnych stronach znajdą się również 
konkretne punkty i inspiracje do przemyślenia przez samych rodziców, 
a także pomysły dotyczące tego, jak można rozwijać w domu te kom-
petencje, nad którymi w danym kwartale dzieci pracują w szkole. Dzięki 
temu Program Leader100 SPORT będzie okazją do rozwoju i umocnie-
nia kompetencji dla całej rodziny.

A zatem wspólnie rozwijajmy się w duchu naszego hasła: „Przez sport 
do kompetencji”!

Rozwijamy kompetencję „Komunikacja”

Praca nad tą kompetencją (jeśli zacznie się ją odpowiednio wcześnie, 
a później systematycznie kontynuuje) prowadzi do nabycia nawyków 
i umiejętności przydatnych w nauce, w życiu rodzinnym, zawodowym, 
towarzyskim itd. Wśród nich warto wymienić następujące nawyki:
• Jestem miły w rozmowie z innymi,
• Używam zwrotów grzecznościowych: dziękuję, proszę, przepraszam,
• Stosuje się do podstawowych zasad komunikacji z innymi ludźmi,
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• Piszę i wyrażam się poprawnie,
• Czynnie uczestniczę w dyskusjach, wyrażając swoją opinię w sposób 

kulturalny i jasny,
• Przed wydaniem opinii, sprawdzam informacje w różnych źródłach.

Ponieważ każda kompetencja ma wiele wymiarów, praca nad nią w Pro-
gramie Leader100 SPORT została podzielona na konkretne aspekty 
(nawyki), nad którymi dzieci pracują w kolejnych latach. Można powie-
dzieć, że przy wsparciu rodziny, przedszkola i szkoły, dzięki utrwala-
niu kolejnych nawyków, poziom danej kompetencji wzrasta z wiekiem 
u każdego dziecka.

Dla dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej
w ramach rozwijania kompetencji: Komunikacja
w tym kwartale będziemy wspierać utrwalanie

następującego nawyku:
„Jestem miły w rozmowie z innymi”.

Jak kształtujemy kompetencje i nawyki?
Szczegółowy sposób pracy nad kompetencjami w przedszkolach 

i w szkołach został przedstawiony we wcześniejszej części tego po-
radnika, w rozdziale pt.: „Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole 
w ramach Programu Leader100 SPORT”.

Program Leader100 SPORT pomaga w tym, by dziecko zarówno 
w domu, jak i w szkole uczyło się, że aby zdobyć jakąś kompetencję 
lub nawyk, trzeba działać „krok po kroku”. Najpierw samodzielnie lub 
z pomocą rodziców i nauczycieli trzeba zastanowić się nad tym, co wy-
maga poprawy (samoocena lub diagnoza), następnie ustalić konkretny 
Plan Rozwoju i Treningu, i ostatecznie realizować go dzień po dniu przez 
kilka tygodni, najlepiej przy wsparciu i motywacji ze strony najbliższego 
otoczenia. Wsparcie to, dziecko powinno otrzymywać przede wszystkim 
ze strony rodziny i nauczycieli.
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Jak już zostało wspomniane, najskuteczniejszym narzędziem 
wsparcia i wpływu rodziców (a także nauczycieli) na postępowanie 
dzieci jest ich osobisty przykład, dotyczący nie tylko tego co powinni-
śmy robić lecz również w jaki sposób. Dlatego poniższe materiały słu-
żące do zdobywania kompetencji i nawyków zostały zaprojektowane 
i przedstawione tak, aby rodzice mogli stawać się dla swoich dzieci 
przykładem nie tylko samych kompetencji i nawyków, lecz również 
sposobu ich zdobywania „krok po kroku”, czyli w trzech następują-
cych po sobie etapach:
1. Samoocena lub diagnoza
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu
3. Realizacja Planu dzień po dniu.

Teraz my!
(propozycje dla rodziców)

Aby być dla dzieci przykładem nie tylko w tym, co powinniśmy robić, 
lecz również w jaki sposób, jako pierwszy krok możemy zastanowić się 
nad tym (Samoocena lub diagnoza), w jaki sposób my sami jako rodzi-
ce rozwijamy kompetencję Komunikacja.

W dokonaniu samooceny mogą nam pomóc poniższe pytania:
�• Co robimy, aby ożywić komunikację w rodzinie?
• Czy wykorzystujemy okazje do rozmów w gronie rodziny? W jakich 

okolicznościach?
• Czy poświęcamy czas, aby porozmawiać z każdym dzieckiem 

w cztery oczy? Jak często?
Pomysły dla całej rodziny
A teraz czas na drugi krok lub etap rozwoju, tj. „Ustalenie Planu Rozwoju 
i Treningu”. Poniżej znajdą Państwo kilka pomysłów na to, w jaki sposób 
można rozwijać kompetencję Komunikacja.
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Proponujemy zaznaczenie tych propozycji, które Państwo uznają 
jako dobre dla Waszej rodziny. Można omówić i zaznaczyć je wspólnie 
(mama i tata) lub też najpierw zastanowić się nad nimi osobno, a potem 
porozmawiać o tym i razem zaznaczyć te pomysły, które mogą być 
odpowiednie dla całej rodziny lub dla konkretnego domownika:

Komunikacja – pomysły na wyzwania 
Dobry pomysł 

dla naszej 
rodziny

1.  Słucham innych z uwagą i do końca, nie przerywając im.

2.  Zawsze mówię w sposób spokojny i sympatyczny, nawet 
jeśli ktoś mnie irytuje albo jest dla mnie niemiły. 

3.  Rozmawiając z kimś, pamiętam o miłym wyrazie twarzy 
i patrzeniu mu w oczy.

4.  Jak najczęściej, nawet bez okazji, uśmiecham się 
do innych, aby okazać im życzliwość

5.  Rozmawiając z kimś, zawsze poświęcam mu maksimum uwa-
gi. Nie rozpraszam się przez media cyfrowe ani inne zajęcia.

6.  Chętnie używam słów: „dziękuję”, „przepraszam” i „proszę”.

7.  Jeśli, robiąc coś wspólnie albo jadąc samochodem, 
włączamy muzykę, regulujemy głośność tak, aby łatwo 
było dalej ze sobą rozmawiać. 

8.  Jeśli to możliwe, rodzice wychodzą codziennie na krótki 
spacer, który jest też dla nich okazją do rozmowy. Raz 
w tygodniu wychodzą na dłuższą „randkę małżeńską”, 
żeby odpocząć i porozmawiać.

9.  Każdego dnia, jedno z dzieci (po kolei) ma swój 
„kwadrans z mamą lub z tatą” (najlepiej na zmianę), aby 
porozmawiać na osobności na ciekawe tematy (hobby, 
relacje z przyjaciółmi, praca nad kompetencją, co mnie 
martwi, co mnie cieszy etc.).

10.  Cała rodzina ćwiczy razem codziennie przez 10-15 minut 
w domu lub na świeżym powietrzu, co jest także okazją 
do wspólnych rozmów, żartów i radości. Ćwiczenia 
każdego dnia proponuje inna osoba.
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11.  Podczas rodzinnych spotkań i posiłków telewizor 
jest zawsze wyłączony, a smartfony i inne „ekrany” – 
pozostawione w innym pomieszczeniu.

12.  Podczas każdego posiłku albo spotkania rodzinnego 
opowiem jakąś ciekawą historię albo zabawną anegdotę, 
żeby zainteresować lub rozweselić innych.

13.  Zwracam uwagę na to, żeby ładnie się wysławiać, 
a na pytania innych odpowiadać pełnymi zdaniami. 

14.  Inne pomysły dla naszej rodziny lub dla konkretnych do-
mowników na rozwijanie kompetencji „Komunikacja”:

……………………………………………………………………………....................................................................................

.......................................................................................................................................................

Teraz mogą Państwo ustalić swój konkretny Rodzinny Plan Rozwo-
ju. W tym celu spomiędzy wyżej zaznaczonych pomysłów, wybie-
ramy jeden, który Państwa zdaniem jest najlepszy dla całej rodziny 
na następne tygodnie. Z innych za znaczonych pomysłów, można wy-
brać pojedyncze wyzwania, które mogą pomóc w rozwoju kompe-
tencji konkretnych członków rodziny.

Gotowy formularz Rodzinnego Planu Rozwoju oraz szczegółową in-
strukcję jego wypełniania można znaleźć na końcu tego podrozdziału. 
Ma on formę osobnej kartki, którą można wyciąć, a następnie umieścić 
w widocznym miejscu, np. na lodówce lub tablicy korkowej w kuchni.

Dobrą praktyką jest, by rodzice wypełniali Rodzinny Plan Rozwoju 
ołówkiem, a potem omawiali go z reszta rodziny i, jeśli istnieje taka 
potrzeba, robili jego drobne korekty. Warto pamiętać, że dziecko 
uczestniczące w Programie Leader100 SPORT, może już mieć swo-
je propozycje na wyzwania na podstawie tego, nad czym pracowało 
w szkole lub osobno z rodzicami.
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Wdrożenie Rodzinnego Planu Rozwoju

Po rozpisaniu Rodzinnego Planu Rozwoju, wchodzimy w trzeci etap 
pracy, jest to „Realizacja Planu dzień po dniu”. Dzięki ustaleniu i wdraża-
niu swojego osobistego i rodzinnego wyzwania, rodzice będą mogli le-
piej wesprzeć swoje dzieci w realizacji ich wyzwań. Pamiętajmy o tym, 
że łatwiej jest, kiedy wyzwania są konkretne i szczegółowe oraz da się 
je realizować dzień po dniu.

Kartka z Rodzinnym Planem umieszczona w miejscu widocznym 
dla wszystkich jest dobrym motywatorem dla rozwoju kompetencji ca-
łej rodziny i pomaga skupić wysiłki wszystkich domowników na jednym 
celu rozwojowym.

W Rodzinnym Planie Rozwoju możemy także co tydzień ocenić 
swoje postępy w realizacji wyzwania. Można to robić na spotkaniu ro-
dzinnym, gdzie rodzice przypominają temat i cel Rodzinnego Planu 
Rozwoju i umacniają motywację każdego z członków rodziny (do tego 
może służyć tekst o motywacjach, zawarty w załączniku 1 niniejszego 
Poradnika). Poza tym przy okazji tej oceny, można także wspólnie zro-
bić małe korekty w pojedynczych wyzwaniach, które czasami mogą 
okazać się nieaktualne, mało konkretne, za bardzo wymagające lub 
wręcz przeciwnie, za łatwe. 

A teraz dziecko!
(propozycje pracy z dzieckiem)

A teraz przejdźmy do wskazówek, jak wspierać dziecko w realizacji 
wyzwań i pomysłów, mających pomóc w rozwoju danej kompetencji, 
poprzez kształtowanie konkretnych nawyków.

Warto przy tej okazji zastanowić się nad indywidualnymi cechami dziec-
ka, tak aby zaproponowany dla niego Osobisty Plan Rozwoju i Treningu da-
nej kompetencji był jak najlepiej dostosowany do jego aktualnych potrzeb.
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Przedstawione poniżej propozycje mają za zadanie uzupełnienie po-
mysłów rodziców i pomaganie im w skutecznym wspieraniu dziecka 
w pracy nad rozwojem kompetencji „Komunikacja” poprzez utrwalanie 
nawyku „Jestem miły w rozmowie z innymi”:

1.  Rodzice mogą wspierać dziecko, zachęcając je do podjęcia jed-
nego z następujących wyzwań:
a. Pozwalam mówić innym i uważnie ich słucham,
b. Mówię zamiast krzyczeć,
c. Zawsze się uśmiecham, także w rozmowie z innymi.
Aby praca nad wyzwaniem była jak najbardziej efektywna, rodzice 
mogą pomóc dziecku w wyborze jednego z wyzwań, a następnie 
zapisać je w odpowiednym miejscu w Rodzinnym Planie Treningu 
oraz w Osobistym Planie Rozwoju i Treningu dziecka (gotowy formu-
larz na ten osobisty plan jest w rozdziale 7, pkt.4). 

Kartkę z Osobistym Planem Rozwoju i Treningu dziecka po-
winno się umieścić w widocznym miejscu, np. w pokoju dziecka. 
W ten sposób będzie ono mogło codziennie ocenić swoje postępy 
i na tej podstawie, co tydzień wpisać swoją ocenę do Rodzinnego 
Planie Treningu. W przypadku, gdy zauważą Państwo, że wyzwanie 
było realizowane przez dziecko regularnie przez okres trzech tygo-
dni, warto razem z dzieckiem zastanowić się nad wyborem nowego 
wyzwania, robiąc odpowiedne korekty w Planach.

2. Ćwiczenie aktywnej komunikacji w domu, która obejmuje na-
stępujące aspekty: patrzenie w oczy, posiadanie otwartego umy-
słu, uważne słuchanie, rozmawianie bez złości, branie pod uwagę 
uczuć rozmówcy itp. 

3. Wykorzystywanie okazji do rozmów rodzinnych, na przykład jedząc 
kolację przy wyłączonym telewizorze i bez telefonu komórkowego.
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4. Ważne jest, aby od czasu do czasu spędzać czas sam na sam z każ-
dym dzieckiem. W spokojnym otoczeniu łatwiej jest się im otworzyć, 
opowiedzieć co u nich słychać, zadać trudne pytania, wysłuchać itp. 
Prostym sposobem jest ustalenie „dnia z tatą/mamą”. W tym dniu 
tata lub mama będą dostępni wyłącznie dla jednego z synów/córek. 
Okresowość tych dni będzie zależała od liczby dzieci oraz charakte-
ru pracy rodziców: co tydzień, co dwa tygodnie lub co najwyżej raz 
w miesiącu. Tego dnia z maksymalnym budżetem np. około 30 złotych 
dla obojga, syn/córka proponuje plan na spędzenie czasu (ok. 3 godz.) 
tylko z tatą/mamą: pójście do kina, wspólny posiłek na mieście, spa-
cer i lody itp. (źródło: doświadczenie Krzysztofa, ojca siedmiorga dzie-
ci, który ten rodzinny zwyczaj praktykuje z każdym dzieckiem, które 
ukończyło 6 lat i co miesiąc każde z nich – nawet nastoletnie- domaga 
się tego dnia).

 
„Przez sport do kompetencji” również w domu:   
Proponowane ćwiczenie

W programie Leader100 SPORT łączymy rozwój fi zyczny dzieci, ze 
wzmacnianiem konkretnych kompetencji społecznych – „Przez sport 
do kompetencji”. Niezależnie od zajęć wychowania fi zycznego i innych 
zajęć psychomotorycznych, realizowanych w szkole, możliwe jest tak-
że wykonywanie w domu określonych ćwiczeń, które będą wzmac-
niały daną kompetencję. W celu rozwijania kompetencji Komunikacja 
proponujemy następujące ćwiczenie:

Przywitanie poprzez zadanie. W określonym czasie każdy komunikat 
dziecka do rodzica i rodzica do dziecka powinno rozpoczynać się od 
małego zadania, np. jeden obrót wokół własnej osi,  jeden przysiad, je-
den podskok. 
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Inne możliwości zaangażowania rodziców
            
Oprócz tego, co zostało wspomniane powyżej, rodzice mogą jeszcze:

a. Znaleźć więcej inspiracji i odpowiedzi na różne pytania wychowaw-
cze, korzystając z materiałów dostępnych na platformie Programu 
Leader100 SPORT (www.leader100sport.pl)

b. Regularnie rozmawiać z dzieckiem o postępach w jego pracy nad 
daną kompetencją i nawykiem (więcej informacji na temat tego, jak 
efektywnie rozmawiać z dzieckiem, można znaleźć w rozdziale „Na 
cały rok”, akapit pt. „Rozmowy z dzieckiem i rozmowy rodziców z na-
uczycielem”).

c. Jeśli to tylko możliwe, porozmawiać z nauczycielem lub wychowaw-
cą swojego dziecka, by wspólnie skuteczniej i bardziej profesjonalnie 
wspierać jego rozwój.

d. Zorganizować coś w rodzaju „Szkoły rodziców”, związanej z kom-
petencjami, nad którymi dzieci pracują lub będą pracować. „Szkoła 
rodziców” to spotkania rodziców, których dzieci są na tym samym 
poziomie w Programie Leader100 SPORT. Podczas tych spotkań ro-
dzice wymieniają się doświadczeniami, organizują wykłady i warszta-
ty, polecają sobie książki, artykuły, fi lmy itp. Jeśli to konieczne, można 
poprosić nauczycieli i dyrekcję szkoły o wsparcie w tym zakresie.

e. Wysłać swoje sugestie, opinie, komentarze lub doświadczenia doty-
czące Programu i materiałów Leader100 SPORT na adres mailowy: 
leader100sport@leader100.pl. Z góry bardzo dziękujemy! 
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Rodzinny Plan Rozwoju na III kwartał 
(kwiecień-czerwiec  2022/23)

Program Leader100 SPORT - www.leader100sport.pl

Kompetencja1: KOMUNIKACJA     
Nawyk: Jestem miły w rozmowie z innymi

Kto? Wyzwanie2 Tygodniowa ocena 
postępów3

Cała rodzina

.........................
(dziecko w programie)

  Inni domownicy (np. mama, tata, rodzeństwo)

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................

Przypominamy o rozmowach coachingowych przynajmniej 
raz na miesiąc4:

Data Data Data Data
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Jak wypełniać Rodzinny Plan Rozwoju na Wakacje?

1  Program Leader100 SPORT proponuje w trakcie roku szkolnego 6 kompeten-

cji. Na wakacje, to rodzice sami decydują, które kompetencje chcą rozwijać.
2  Program Leader100 SPORT proponuje dwie kompetencje na każdy kwartał, 

ale to rodzice sami decydują, czy chcą rozwijać najpierw pierwszą, a potem 

drugą, czy obydwie jednocześnie, wypełniając równolegle dwie tabele.
3 Program jest najbardziej skuteczny wtedy, gdy każdy z domowników ma wła-

sny plan rozwoju. W niniejszym Poradniku znajdują się sugestie dotyczące każ-

dej kompetencji dla dziecka i rodziny. O wyzwaniach mowa jest w podrozdziale 

pt. „A teraz dziecko!”. Dla pozostałych dzieci, rodziców oraz reszty domowników 

inspiracje można znaleźć w podrozdziałach „Rozwijamy kompetencję…”, „Teraz 

my! (propozycje dla rodziców)”, „A teraz dziecko!” oraz w rozdziale „Na cały rok”, 

podrozdział „Obowiązki domowe pomagają w rozwoju kompetencji”. Ważne 

jest, aby codzienne wyzwania były bardzo konkretne, tak aby, każdy bez pro-

blemu mógł określić, czy je zrealizował, czy też nie. Niektóre rodziny ustalają 

plan w trakcie cyklicznego spotkania rodzinnego, gdzie każdy może przedsta-

wić propozycje dla rodziny lub dla innych domowników.
4 Tygodniowa ocena postępów: raz w tygodniu (np. w niedzielę) każdy z do-

mowników rysuje w kolejnej komórce strzałkę lub inny symbol oznaczający 

jego ocenę własnych postępów. Podobną ocenę wyzwania całej rodziny 

robią razem wszyscy domownicy.

Jest lepiej          Bez zmian          Brak działania          Jest gorzej

4 Przynajmniej raz w miesiącu mama lub tata odbywają indywidualną rozmo-

wę z dzieckiem, które uczestniczy w Programie Leader100 SPORT. Sugestie 

dotyczące tych rozmów znajdują się w rozdziale „Na cały rok”. Warto odby-

wać te rozmowy również z pozostałymi dziećmi. Ważne jest, aby rodzice 

rozmawiali również między sobą na temat rozwoju osobistego – własnego, 

całej rodziny i wszystkich dzieci.

KOMPETENCJE I NAWYKI W I KWARTALE
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Rozwijamy kompetencję 
„Otwartość na innych, empatia”

Praca nad tą kompetencją (jeśli zacznie się ją odpowiednio wcześnie, 
a później systematycznie kontynuuje) prowadzi do nabycia nawyków 
i umiejętności przydatnych w nauce, w życiu rodzinnym, zawodowym, 
towarzyskim itd. Wśród nich warto wymienić następujące nawyki:
• Koleguję się ze wszystkimi,
• Rozmawiam o swoich emocjach i uczuciach,
• Dzielę się doświadczeniami z innymi,
• Otwarcie rozmawiam na temat moich doświadczeń,
• Buduję miłą atmosferę i sprawiam radość innym ludziom.
• Jestem empatyczny: uważnie słucham innych oraz dążę do ich zro-

zumienia

Ponieważ każda kompetencja ma wiele wymiarów, praca nad nią w Pro-
gramie Leader100 SPORT została podzielona na konkretne aspekty 
(nawyki), nad którymi dzieci pracują w kolejnych latach. Można powie-
dzieć, że przy wsparciu rodziny, przedszkola i szkoły, dzięki utrwala-
niu kolejnych nawyków, poziom danej kompetencji wzrasta z wiekiem 
u każdego dziecka.

Dla dzieci z „zerówki” i pierwszej klasy szkoły podstawowej
w ramach rozwijania kompetencji: Otwartość na innych, empatia

w tym kwartale będziemy wspierać utrwalanie
następującego nawyku:

„Koleguję się ze wszystkimi”.

Jak kształtujemy kompetencje i nawyki?
Szczegółowy sposób pracy nad kompetencjami w przedszkolach 
i w szkołach został przedstawiony we wcześniejszej części tego po-

Kompetencje i nawyki w III kwartale
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radnika, w rozdziale pt.: „Jak pracuje dziecko w przedszkolu i w szkole 
w ramach Programu Leader100 SPORT”.

Program Leader100 SPORT pomaga w tym, by dziecko zarówno 
w domu, jak i w szkole uczyło się, że aby zdobyć jakąś kompetencję 
lub nawyk, trzeba działać „krok po kroku”. Najpierw samodzielnie lub 
z pomocą rodziców i nauczycieli trzeba zastanowić się nad tym, co wy-
maga poprawy (samoocena lub diagnoza), następnie ustalić konkretny 
Plan Rozwoju i Treningu, i ostatecznie realizować go dzień po dniu przez 
kilka tygodni, najlepiej przy wsparciu i motywacji ze strony najbliższego 
otoczenia. Wsparcie to, dziecko powinno otrzymywać przede wszystkim 
ze strony rodziny i nauczycieli.

Jak już zostało wspomniane, najskuteczniejszym narzędziem wspar-
cia i wpływu rodziców (a także nauczycieli) na postępowanie dzieci jest 
ich osobisty przykład, dotyczący nie tylko tego co powinniśmy robić lecz 
również w jaki sposób. Dlatego poniższe materiały służące do zdoby-
wania kompetencji i nawyków zostały zaprojektowane i przedstawione 
tak, aby rodzice mogli stawać się dla swoich dzieci przykładem nie tylko 
samych kompetencji i nawyków, lecz również sposobu ich zdobywania 
„krok po kroku”, czyli w trzech następujących po sobie etapach:
1. Samoocena lub diagnoza
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu
3. Realizacja Planu dzień po dniu.

Teraz my!
(propozycje dla rodziców)

Aby być dla dzieci przykładem nie tylko w tym, co powinniśmy robić, 
lecz również w jaki sposób, jako pierwszy krok możemy zastanowić się 
nad tym (Samoocena lub diagnoza), w jaki sposób my sami jako rodzi-
ce rozwijamy kompetencję Otwartość na innych, empatia.

W dokonaniu samooceny mogą nam pomóc poniższe pytania:
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�• Co możemy zrobić, aby nasze dzieci dorastały, pielęgnując wartość, 
jaką jest przyjaźń?

• Jak możemy zachęcić nasze dzieci do interakcji ze wszystkimi kole-
gami i koleżankami z klasy i niezamykania się w „swoich grupkach”?

• Jak możemy je wspierać, aby w naturalny sposób nawiązywały nowe 
przyjaźnie w każdym środowisku, w którym się znajdą?   

Pomysły dla całej rodziny
A teraz czas na drugi krok lub etap rozwoju, tj. „Ustalenie Planu Rozwoju 
i Treningu”. Poniżej znajdą Państwo kilka pomysłów na to, w jaki sposób 
można rozwijać kompetencję Otwartość na innych, empatia.

Proponujemy zaznaczenie tych propozycji, które Państwo uznają 
jako dobre dla Waszej rodziny. Można omówić i zaznaczyć je wspólnie 
(mama i tata) lub też najpierw zastanowić się nad nimi osobno, a potem 
porozmawiać o tym i razem zaznaczyć te pomysły, które mogą być 
odpowiednie dla całej rodziny lub dla konkretnego domownika:

Otwartość na innych, empatia 
– pomysły na wyzwania 

Dobry pomysł 
dla naszej 

rodziny

1.  Uważnie słucham, kiedy ktoś mi o czymś opowiada. 
Cieszę się lub martwię razem z nim. Jeśli mogę mu pomóc 
– pomagam.

2.  Przy rodzinnych posiłkach i na spotkaniach słucham, 
co mówią inni i aktywnie uczestniczę w rozmowach, 
nawet jeśli są to tematy, które za bardzo mnie nie interesują.

3.  Codziennie po powrocie ze szkoły lub pracy relacjonuję 
bliskim w kilku zdaniach swój dzień. Chętnie i uprzejmie 
odpowiadam na ich pytania. 

4.  Codziennie staram się choć kilka minut porozmawiać 
z osobą z klasy, miejsca pracy itp., którą mniej znam 
i lubię, zainteresować się jej sprawami, lepiej ją poznać. 

5.  Mówię o innych wyłącznie pozytywnie i życzliwie zgodnie 
z zasadą: „o innych mówimy dobrze albo wcale”.

Kompetencje i nawyki w III kwartale
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6.  W sytuacjach konfl iktowych dążę do ugody i pozytyw-
nego rozwiązywania sporów. Zawsze próbuję spojrzeć 
na problem oczyma drugiej strony i zrozumieć jej sposób 
myślenia. 

7.  Każdego dnia znajdę wokół siebie (w szkole, w pracy, w są-
siedztwie) jedną osobę, której pomogę w sposób materialny 
lub duchowy (np. radą, rozmową, wysłuchaniem jej).

8.  Raz w tygodniu jako rodzina zaangażujemy się w pomoc 
potrzebującym w ramach wolontariatu albo akcji dobro-
czynnych (dom dziecka, hospicjum, dom opieki etc.).

9.  Kiedy zachowanie innych jest dla mnie trudne czy bolesne, 
nie zakładam ich złej woli. Zachowuję spokój i czekam 
na stosowny moment, by porozmawiać na ten temat. 

10.  Wobec osób szczególnie uciążliwych lub przykrych 
jestem zawsze miły i serdeczny, nigdy nie okazując 
zniecierpliwienia lub złości.

11.  Inne pomysły dla naszej rodziny lub dla konkretnych
domowników na rozwijanie kompetencji „Otwartość na in-
nych, empatia”:

……………………………………………………………………………....................................................................................

.......................................................................................................................................................

Teraz mogą Państwo ustalić swój konkretny Rodzinny Plan Rozwo-
ju. W tym celu spomiędzy wyżej zaznaczonych pomysłów, wybie-
ramy jeden, który Państwa zdaniem jest najlepszy dla całej rodziny 
na następne tygodnie. Z innych za znaczonych pomysłów, można wy-
brać pojedyncze wyzwania, które mogą pomóc w rozwoju kompe-
tencji konkretnych członków rodziny.

Gotowy formularz Rodzinnego Planu Rozwoju oraz szczegółową in-
strukcję jego wypełniania można znaleźć na końcu tego podrozdziału. 
Ma on formę osobnej kartki, którą można wyciąć, a następnie umieścić 
w widocznym miejscu, np. na lodówce lub tablicy korkowej w kuchni.

Dobrą praktyką jest, by rodzice wypełniali Rodzinny Plan Rozwoju 
ołówkiem, a potem omawiali go z reszta rodziny i, jeśli istnieje taka 
potrzeba, robili jego drobne korekty. Warto pamiętać, że dziecko 
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uczestniczące w Programie Leader100 SPORT, może już mieć swo-
je propozycje na wyzwania na podstawie tego, nad czym pracowało 
w szkole lub osobno z rodzicami.

Wdrożenie Rodzinnego Planu Rozwoju

Po rozpisaniu Rodzinnego Planu Rozwoju, wchodzimy w trzeci etap 
pracy, jest to „Realizacja Planu dzień po dniu”. Dzięki ustaleniu i wdraża-
niu swojego osobistego i rodzinnego wyzwania, rodzice będą mogli le-
piej wesprzeć swoje dzieci w realizacji ich wyzwań. Pamiętajmy o tym, 
że łatwiej jest, kiedy wyzwania są konkretne i szczegółowe oraz da się 
je realizować dzień po dniu.

Kartka z Rodzinnym Planem umieszczona w miejscu widocznym 
dla wszystkich jest dobrym motywatorem dla rozwoju kompetencji ca-
łej rodziny i pomaga skupić wysiłki wszystkich domowników na jednym 
celu rozwojowym.

W Rodzinnym Planie Rozwoju możemy także co tydzień ocenić swo-
je postępy w realizacji wyzwania. Można to robić na spotkaniu rodzinnym, 
gdzie rodzice przypominają temat i cel Rodzinnego Planu Rozwoju i umac-
niają motywację każdego z członków rodziny (do tego może służyć tekst 
o motywacjach, zawarty w załączniku 1 niniejszego Poradnika). Poza tym 
przy okazji tej oceny, można także wspólnie zrobić małe korekty w poje-
dynczych wyzwaniach, które czasami mogą okazać się nieaktualne, mało 
konkretne, za bardzo wymagające lub wręcz przeciwnie, za łatwe.  

A teraz dziecko!
(propozycje pracy z dzieckiem)

A teraz przejdźmy do wskazówek, jak wspierać dziecko w realizacji 
wyzwań i pomysłów, mających pomóc w rozwoju danej kompetencji, 
poprzez kształtowanie konkretnych nawyków.

Kompetencje i nawyki w III kwartale
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Warto przy tej okazji zastanowić się nad indywidualnymi cechami 
dziecka, tak aby zaproponowany dla niego Osobisty Plan Rozwoju 
i Treningu danej kompetencji był jak najlepiej dostosowany do jego 
aktualnych potrzeb.

Przedstawione poniżej propozycje mają za zadanie uzupełnienie po-
mysłów rodziców i pomaganie im w skutecznym wspieraniu dziecka 
w pracy nad rozwojem kompetencji Otwartość na innych, empatia po-
przez utrwalanie nawyku Koleguję się ze wszystkimi:

1.  Rodzice mogą wspierać dziecko, zachęcając je do podjęcia jed-
nego z następujących wyzwań:
a. Oferuję swoją pomoc wszystkim wokół mnie,
b. Bawię się z każdym, kto mnie o to poprosi, nawet jeśli nie jest jesz-

cze moim przyjacielem.
c. Uważnie słucham, kiedy ktoś mi o czymś opowiada. Cieszę się lub 

martwię razem z nim. Jeśli mogę mu pomóc, pomagam.
Aby praca nad wyzwaniem była jak najbardziej efektywna, rodzice 
mogą pomóc dziecku w wyborze jednego z wyzwań, a następnie 
zapisać je w odpowiednym miejscu w Rodzinnym Planie Treningu 
oraz w Osobistym Planie Rozwoju i Treningu dziecka (gotowy formu-
larz na ten osobisty plan jest w rozdziale 7, pkt.4). 

Kartkę z Osobistym Planem Rozwoju i Treningu dziecka po-
winno się umieścić w widocznym miejscu, np. w pokoju dziecka. 
W ten sposób będzie ono mogło codziennie ocenić swoje postępy 
i na tej podstawie, co tydzień wpisać swoją ocenę do Rodzinnego 
Planie Treningu. W przypadku, gdy zauważą Państwo, że wyzwanie 
było realizowane przez dziecko regularnie przez okres trzech tygo-
dni, warto razem z dzieckiem zastanowić się nad wyborem nowego 
wyzwania, robiąc odpowiedne korekty w Planach.
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2. Zachęcenie naszych dzieci do dbania o relacje ze wszystkimi ko-
legami i koleżankami oraz znajomymi. Zachęcenie ich, aby były 
otwarte na nowe znajomości, pamiętając, że wiele z nich może 
przerodzić się w przyjaźń. Zwykle przyjaciele wyłaniają się spośród 
kolegów i znajomych. Im mniej ludzi znają nasze dzieci, tym mniej-
sze będą miały szanse na znalezienie dobrych przyjaciół. Dlatego 
zachęcajmy je, także naszym przykładem, aby nie zamykały się 
w małych grupach, ale starały się rozmawiać i bawić ze wszystkimi.

3. Pomaganie naszym dzieciom zrozumieć, że nawiązywanie rela-
cji lub przyjaźni wymaga spędzania czasu z innymi, robiąc różne 
rzeczy razem: rozmawiając, ucząc się, bawiąc, uczestnicząc w wo-
lontariacie, modląc się itp. Zazwyczaj przyjaźń buduje się na tym, 
co nas łączy z drugą osobą (przeżycia, zainteresowania, wspólne 
tematy itp.). Dlatego należy zachęcać nasze dzieci, aby zaprasza-
ły do domu swoich kolegów i koleżanki z klasy lub spotykały się 
z innymi rodzinami, które mają dzieci w podobnym wieku w celu 
spędzenia z nimi czasu itp.
 
„Przez sport do kompetencji” również w domu:   
Proponowane ćwiczenie

W programie Leader100 SPORT łączymy rozwój fi zyczny dzieci, 
ze wzmacnianiem konkretnych kompetencji społecznych – „Przez 
sport do kompetencji”. Niezależnie od zajęć wychowania fi zycznego 
i innych zajęć psychomotorycznych, realizowanych w szkole, możli-
we jest także wykonywanie w domu określonych ćwiczeń, które będą 
wzmacniały daną kompetencję. W celu rozwijania kompetencji „Otwar-
tość na innych, empatia” proponujemy następujące ćwiczenia: 

Kompetencje i nawyki w III kwartale
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1. W parach, trzymając się za ręce, sprzątamy ze stołu po posiłku. Przed 
zlewem mamy do wykonania jakieś zadanie, np. przysiad, obrót, poło-
żyć się na ziemi i wstać, cały czas trzymając się za ręce.

2. Wymyślanie zadań, które sprawią przyjemność drugiej osobie 

Inne możliwości zaangażowania rodziców
            
Oprócz tego, co zostało wspomniane powyżej, rodzice mogą jeszcze:

a. Znaleźć więcej inspiracji i odpowiedzi na różne pytania wychowaw-
cze, korzystając z materiałów dostępnych na platformie Programu 
Leader100 SPORT (www.leader100sport.pl)

b. Regularnie rozmawiać z dzieckiem o postępach w jego pracy nad daną 
kompetencją i nawykiem (więcej informacji na temat tego, jak efektyw-
nie rozmawiać z dzieckiem, można znaleźć w rozdziale „Na cały rok”, 
akapit pt. „Rozmowy z dzieckiem i rozmowy rodziców z nauczycielem”).

c. Jeśli to tylko możliwe, porozmawiać z nauczycielem lub wychowaw-
cą swojego dziecka, by wspólnie skuteczniej i bardziej profesjonalnie 
wspierać jego rozwój.

d. Zorganizować coś w rodzaju „Szkoły rodziców”, związanej z kom-
petencjami, nad którymi dzieci pracują lub będą pracować. „Szkoła 
rodziców” to spotkania rodziców, których dzieci są na tym samym 
poziomie w Programie Leader100 SPORT. Podczas tych spotkań ro-
dzice wymieniają się doświadczeniami, organizują wykłady i warszta-
ty, polecają sobie książki, artykuły, fi lmy itp. Jeśli to konieczne, można 
poprosić nauczycieli i dyrekcję szkoły o wsparcie w tym zakresie.

e. Wysłać swoje sugestie, opinie, komentarze lub doświadczenia doty-
czące Programu i materiałów Leader100 SPORT na adres mailowy: 
leader100sport@leader100.pl. Z góry bardzo dziękujemy! 
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Rodzinny Plan Rozwoju na III kwartał 
(wrzesień-listopad 2022/23)

Program Leader100 SPORT - www.leader100sport.pl

Kompetencja1: OTWARTOŚĆ NA INNYCH, EMPATIA    
Nawyk: Dbam o dobre relacje ze wszystkimi

Kto? Wyzwanie2 Tygodniowa ocena 
postępów3

Cała rodzina

.........................
(dziecko w programie)

  Inni domownicy (np. mama, tata, rodzeństwo)

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................

Przypominamy o rozmowach coachingowych przynajmniej 
raz na miesiąc4:

Data Data Data Data
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Jak wypełniać Rodzinny Plan Rozwoju? 

1  Program Leader100 SPORT proponuje dwie kompetencje na każdy kwartał, 

ale to rodzice sami decydują, czy chcą rozwijać najpierw pierwszą, a potem 

drugą, czy obydwie jednocześnie, wypełniając równolegle dwie tabele.
2 Program jest najbardziej skuteczny wtedy, gdy każdy z domowników ma wła-

sny plan rozwoju. W niniejszym Poradniku znajdują się sugestie dotyczące każ-

dej kompetencji dla dziecka i rodziny. O wyzwaniach mowa jest w podrozdziale 

pt. „A teraz dziecko!”. Dla pozostałych dzieci, rodziców oraz reszty domowników 

inspiracje można znaleźć w podrozdziałach „Rozwijamy kompetencję…”, „Teraz 

my! (propozycje dla rodziców)”, „A teraz dziecko!” oraz w rozdziale „Na cały rok”, 

podrozdział „Obowiązki domowe pomagają w rozwoju kompetencji”. Ważne 

jest, aby codzienne wyzwania były bardzo konkretne, tak aby, każdy bez pro-

blemu mógł określić, czy je zrealizował, czy też nie. Niektóre rodziny ustalają 

plan w trakcie cyklicznego spotkania rodzinnego, gdzie każdy może przedsta-

wić propozycje dla rodziny lub dla innych domowników.
3 Tygodniowa ocena postępów: raz w tygodniu (np. w niedzielę) każdy z do-

mowników rysuje w kolejnej komórce strzałkę lub inny symbol oznaczający 

jego ocenę własnych postępów. Podobną ocenę wyzwania całej rodziny 

robią razem wszyscy domownicy.

Jest lepiej          Bez zmian          Brak działania          Jest gorzej

4 Przynajmniej raz w miesiącu mama lub tata odbywają indywidualną rozmo-

wę z dzieckiem, które uczestniczy w Programie Leader100 SPORT. Sugestie 

dotyczące tych rozmów znajdują się w rozdziale „Na cały rok”. Warto odby-

wać te rozmowy również z pozostałymi dziećmi. Ważne jest, aby rodzice 

rozmawiali również między sobą na temat rozwoju osobistego – własnego, 

całej rodziny i wszystkich dzieci.

KOMPETENCJE I NAWYKI W I KWARTALE
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Wakacje

Wielu rodzicom i dzieciom czas wakacji kojarzy się wyłącznie z wypo-
czynkiem. Jest to oczywiście naturalne skojarzenie, ale warto pamiętać, 
że jest też idealnym czasem na rozwój osobisty przez czytanie, naukę 
i pracę nad rozwojem kompetencji. Na pierwszy rzut oka może się to wy-
dać dziwnym pomysłem, bo te obszary kojarzą się przede wszystkim 
ze szkołą, a od szkoły właśnie chcemy odpocząć. Tymczasem rozwój 
dzieci w obszarze wychowawczym i dydaktycznym może nie tylko 
współgrać z wypoczynkiem, ale nawet poprawiać jego atrakcyjność.

Wakacje mogą dać naszym dzieciom znacznie więcej niż sam wypo-
czynek: mogą być okazją do rozwoju osobistego, np. przez czytanie ksią-
żek i rozwijanie pasji, na które na co dzień brakuje czasu; mogą dostar-
czyć wielu nowych doświadczeń i przeżyć, okazji do spotkań z nowymi 
ludźmi lub odświeżenia starych kontaktów, a także mogą być źródłem 
wspaniałych wspomnień na długie lata.

Dobre wykorzystanie wakacji zaczyna się od tego, w jaki sposób ro-
dzice o nich mówią. Może sami zachęcamy nasze dzieci (czasami pół 
żartem, pół serio) do tego, by zapomnieli o szkole i nauce na czas wakacji 
lub mówimy w tym kontekście wyłącznie o wypoczynku. Być może po-
wtarzamy też, że trzeba się koniecznie „zresetować”, niczego nie plano-
wać, żyć zupełnie inaczej niż w ciągu roku szkolnego.

A przecież możemy pomóc naszym dzieciom w tym, by wakacje 
były dla nich czasem rozwoju, nowych doświadczeń, także pracy i na-
uki, zdobywania i utrwalania dobrych nawyków i kompetencji. Możemy 
je przekonać, że to wszystko da się pogodzić z wypoczynkiem, jeśli tylko 
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to dobrze zaplanujemy i będziemy naprawdę tego chcieli. Oczywiście 
w takich sytuacjach kluczowe jest nasze osobiste przekonanie i świa-
dectwo – zachęcanie dzieci do działań, co do których sami nie jesteśmy 
przekonani i ich nie praktykujemy, nie ma sensu.

Ze względu na bardzo napięty czas rodziców, coraz więcej szkół or-
ganizuje różne formy zajęć wakacyjnych. Warto poszukać takich form 
aktywności, które będą zawierały także pewne elementy programu wy-
chowawczego i rozwoju kompetencji. Może to dotyczyć zajęć sporto-
wych, wyjazdów harcerskich lub nawet półkolonii.

Wakacje to również doskonały czas na różnego rodzaju aktywności 
ruchowe, także te, które dziecko poznało w szkole w ramach Programu 
Leader100 SPORT. Ze względu na większą ilość czasu, a także większe 
możliwości korzystania z zabaw na świeżym powietrzu, może to być 
okres, w którym uda się ćwiczyć znacznie częściej i dłużej niż w ciągu 
roku szkolnego. Wpisanie różnych ćwiczeń do wakacyjnego planu może 
być skutecznym sposobem na często występującą wakacyjną nudę.

Warto też pamiętać, że choć wakacje są czasem odpoczynku od na-
uki, to jednocześnie mogą być okazją do uczenia się, choć może nieco 
innych rzeczy i w inny sposób niż w szkole. Dzieci mogą w tym okresie 
poznać wiele nowych miejsc, środowisk, osób, a nawet smaków i za-
pachów. W tym celu nie jest konieczny wyjazd do egzotycznych krajów 
– współcześnie urlop w gospodarstwie agroturystycznym może niejed-
nokrotnie dostarczyć dzieciom znacznie bogatszych doświadczeń niż 
dalekie podróże. Takie okazje dają także różne prace, które dzieci mają 
okazję wykonywać w wakacje.

Kiedy mówimy o dobrym wykorzystaniu czasu, to z pewnością jed-
nym z istotnych elementów jest jego planowanie. Planowanie przebiegu 
całych wakacji jest rzeczą naturalną, można powiedzieć – niezbędną, ale 
czy warto planować dokładny przebieg wyjazdu urlopowego lub wręcz 
pojedynczego dnia? Doświadczenie wskazuje, że takie wspólne plano-
wanie przez rodziców i starsze dzieci może bardzo pomóc w tym, aby 
nie tracić czasu i naprawdę wypocząć, nie denerwując się z powodu cią-
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głych niespodzianek. Naturalnie nie należy przy tym zapominać, że czas 
wakacji rządzi się swoimi prawami i różne odstępstwa od wcześniejszych 
planów nie zawsze muszą być złe.

Kiedy mówimy o zmianach pierwotnego planu i niespodziewanych 
sytuacjach, warto wspomnieć o elemencie, jaki w naszym poukładanym 
świecie bywa często pomijany, czyli o wakacyjnej przygodzie. Jeśli zasta-
nowimy się nad tym, co najbardziej zapamiętujemy z naszych wakacji, 
to prawdopodobnie wielu z nas stwierdzi, że są to właśnie różne przygody. 
A przygoda to przecież sytuacja, którą nie do końca da się przewidzieć, 
która zawiera w sobie duży element emocji, czasem także wysiłku, niewy-
gody, a nawet pewnego niebezpieczeństwa. Czy jednak przygodę można 
zaplanować? Na pewno nie do końca, skoro jest ona czymś w znacznym 
stopniu nieprzewidywalnym, ale z pewnością można ją „sprowokować”. 
To przecież chyba oczywiste, że jeśli wyjedziemy z dziećmi na wczasy pod 
namiotem w okolicach wielkiej puszczy, to o przygodę będzie znacznie 
łatwiej niż na poukładanej wycieczce samolotowo-autokarowej.

Z całą pewnością wakacje mogą być doskonałą okazją do pracy nad 
rozwojem różnych kompetencji dzieci, a my jako rodzice mamy na to za-
sadniczy wpływ. Naturalnie nie zawsze się to udaje, gdyż bardzo często 
rodzice i dzieci popełniają jeden z trzech błędów w planowaniu wakacji.

Pierwszy z nich to przekonanie, że najlepiej się odpoczywa przez nic-
nierobienie, a co za tym idzie planowanie wakacji zgodnie z tą zasadą. 
Każdy, kto choć raz w ten sposób spędził urlop, szybko przekonał się, 
że na jego końcu wcale nie jesteśmy wypoczęci.

Drugi częsty błąd to przekonanie, że w okresie wakacji nadmiar tele-
wizji, komputera i innych ekranów nie szkodzi dzieciom, a nawet może 
pomóc w ich odprężeniu się po szkolnych trudach. W rzeczywistości po-
woduje to jeszcze większe zmęczenie (nie wspominając o innych poten-
cjalnych szkodach, które same w sobie mogą być tematem nie jednego, 
ale całej serii opracowań).

I wreszcie trzeci błąd to wakacje „na pokaz”. A więc rodzice lub star-
sze dzieci wybierają miejsce wakacji w zależności od tego, jak atrakcyj-

Wakacje
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ne zdjęcia będzie można tam zrobić, chcą pojechać tam, gdzie aktual-
nie „się jeździ”. Takie podejście nie daje w ostatecznym rozrachunku ani 
głębszej satysfakcji, ani nie buduje życia rodzinnego, natomiast dzieci 
bardzo szybko przyzwyczajają się do takiego stylu życia.

Oczywiście, jak wielokrotnie pisaliśmy w tym Poradniku, największy 
wpływ na wychowanie ma rodzina i przykład rodziców, dlatego możli-
wość spędzania większej ilości czasu z dziećmi na wakacjach lub na fe-
riach jest okazją, by dzieci otrzymały dodatkowy przekaz wychowawczy. 
Być może właśnie w tym czasie łatwiej będzie zadbać o takie sprawy jak: 
wspólne posiłki, obowiązki domowe i podział zadań, regularne rozmowy 
indywidualne z każdym dzieckiem, plan dnia, wspólna modlitwa, różne 
plany rodzinne, wizyty, naprawy itd.

Wakacje są zatem znakomitą okazją do tego, by rozwój kompetencji, 
nad którymi dzieci pracowały w ciągu roku szkolnego w ramach Progra-
mu Leader100 SPORT był kontynuowany. Warto, aby rodzice zastanowili 
się wspólnie, jakie kompetencje z minionego roku są najbardziej dziec-
ku potrzebne, aby wokół tych kompetencji zorganizować plan rozwoju 
dziecka na wakacje.

Dlatego też proponujemy – podobnie jak w poprzednich kwartałach 
roku szkolnego – stworzenie Rodzinnego Planu Rozwoju, tym razem 
na czas wakacji. Wakacje to czas, kiedy nasz grafi k zajęć jest zazwyczaj 
trochę mniej napięty i mamy więcej okazji do przebywania razem, można 
wybrać te wyzwania, które wydawały nam się ciekawe czy pożytecz-
ne, lecz w trakcie roku szkolnego nie znaleźliśmy czasu na ich realizację. 
Można także powrócić i ponownie podjąć pracę nad wyzwaniami, któ-
re wpisaliśmy już kiedyś do naszego Rodzinnego Planu Rozwoju, lecz 
potem z jakichś względów nie zostały one zrealizowane. Pozostawiamy 
tu Państwu dużą swobodę, przecież to w końcu wakacje! Najważniejsze 
jest to, aby starać się również w tym okresie nie przerywać treningu kom-
petencji i nie zaniedbywać pracy nad rozwojem naszej rodziny w tym ob-
szarze. Życzymy Państwu sportowego zapału, radości i wielu sukcesów!  
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Rodzinny Plan Rozwoju na Wakacje 

 Program Leader100 SPORT - www.leader100sport.pl

Kompetencja1:...................................................

Kto? Wyzwanie2 Tygodniowa ocena 
postępów3

Cała rodzina

.........................
(dziecko w programie)

  Inni domownicy (np. mama, tata, rodzeństwo)

........................ 

........................ 

........................

........................

........................

........................

Pamiętajcie o rozmowach coachingowych przynajmniej 
raz na miesiąc4:

Data Data Data
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Jak wypełniać Rodzinny Plan Rozwoju? 

1 Program Leader100 SPORT proponuje rozwijanie 6 kompetencji w trakcie 

roku szkolnego. Podczas wakacji, to rodzice sami decydują, które kompe-

tencje chcą rozwijać.
2 Program jest najbardziej skuteczny wtedy, gdy każdy z domowników ma wła-

sny plan rozwoju. W niniejszym Poradniku znajdują się sugestie dotyczące każ-

dej kompetencji dla dziecka i rodziny. O wyzwaniach mowa jest w podrozdziale 

pt. „A teraz dziecko!”. Dla pozostałych dzieci, rodziców oraz reszty domowników 

inspiracje można znaleźć w podrozdziałach „Rozwijamy kompetencję…”, „Teraz 

my! (propozycje dla rodziców)”, „A teraz dziecko!” oraz w rozdziale „Na cały rok”, 

podrozdział „Obowiązki domowe pomagają w rozwoju kompetencji”. Ważne 

jest, aby codzienne wyzwania były bardzo konkretne, tak aby, każdy bez pro-

blemu mógł określić, czy je zrealizował, czy też nie. Niektóre rodziny ustalają 

plan w trakcie cyklicznego spotkania rodzinnego, gdzie każdy może przedsta-

wić propozycje dla rodziny lub dla innych domowników.
3 Tygodniowa ocena postępów: raz w tygodniu (np. w niedzielę) każdy z do-

mowników rysuje w kolejnej komórce strzałkę lub inny symbol oznaczający 

jego ocenę własnych postępów. Podobną ocenę wyzwania całej rodziny 

robią razem wszyscy domownicy.

Jest lepiej          Bez zmian          Brak działania          Jest gorzej

4 Przynajmniej raz w miesiącu mama lub tata odbywają indywidualną rozmo-

wę z dzieckiem, które uczestniczy w Programie Leader100 SPORT. Sugestie 

dotyczące tych rozmów znajdują się w rozdziale „Na cały rok”. Warto odby-

wać te rozmowy również z pozostałymi dziećmi. Ważne jest, aby rodzice 

rozmawiali również między sobą na temat rozwoju osobistego – własnego, 

całej rodziny i wszystkich dzieci.

KOMPETENCJE I NAWYKI W I KWARTALE
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Wstęp
W rozdziałach 3-5 opisane zostały poszczególne kompetencje, reali-
zowane w programie Leader100 SPORT w kolejnych kwartałach roku 
szkolnego. W rozdziale 6, znalazły się sugestie na rodzinny rozwój rów-
nież w trakcie wakacji. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich możliwości 
pracy nad kompetencjami społecznymi uczniów i całych rodzin. W ni-
niejszym rozdziale opisujemy kilka elementów Programu Leader100 
SPORT, które można realizować w ciągu całego roku, dzięki czemu ko-
rzystanie z niego przyniesie jeszcze większe efekty. Są to:

1. Rozmowy z dzieckiem i rozmowy rodziców z nauczycielem
2. Kompetencja Nauka, lektura, pracowitość
3. Obowiązki domowe, które pomagają w rozwoju kompetencji (w tym 

100 przykładowych obowiązków domowych dla dzieci w różnym 
wieku)

4. Osobisty Plan rozwoju i treningu dziecka
5. Inne dobre praktyki rodzinne (m.in.: wspólne posiłki rodzinne i randki 

małżeńskie)
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1.  ROZMOWY Z DZIECKIEM I ROZMOWY RODZICÓW Z NA-
UCZYCIELEM

Jak już zostało wspomniane, w Programie Leader100 SPORT zarówno 
dziecko, jak i jego rodzice i nauczyciele, uczą się, że aby zdobyć jakąś 
kompetencję lub nawyk, trzeba działać „krok po kroku”. Najpierw sa-
modzielnie, przy wsparciu materiałów Programu lub z pomocą rodzi-
ców i nauczycieli trzeba zastanowić się nad tym, co wymaga poprawy 
(Samoocena lub diagnoza), następnie ustalić konkretny Plan Rozwoju 
i Treningu i ostatecznie realizować go dzień po dniu przez kilka tygodni, 
najlepiej przy wsparciu motywującego otoczenia.

„Krok po kroku”, czyli w trzech następujących etapach:
1. Samoocena lub diagnoza,
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu,
3. Realizacja Planu dzień po dniu.

Na każdym etapie, a zwłaszcza na ostatnim, ważne jest wspierają-
ce własnym przykładem otoczenie. Ogromny wpływ w skutecznej re-
alizacji tego Planu ma możliwość podzielenia się z kimś wiadomością 
na jego temat oraz na temat moich motywacji, aby mógł później za-
pytać jak mi idzie (tzn. jest ktoś, kto wie, jaki mam Plan i rozmawiamy 
o tym). Takie rozmowy w Leader100 nazywamy rozmowami coachin-
gowymi. Ich naturalnym skutkiem jest szybszy i pełniejszy rozwój oso-
bisty. Mówiąc o coachingu, mamy na myśli interaktywny proces, wspie-
rający uczestnika w Programie Leader100 SPORT.

Dobrą praktyką jest, gdy rodzice i nauczyciele również porozmawiają 
ze sobą co jakiś czas o sprawach związanych z Programem Leader100 
SPORT. Celem tych rozmów jest wsparcie dziecka biorącego udział 
w Programie.
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Do przeprowadzenia takich rozmów (z dzieckiem i rodziców z na-
uczycielem) posłużą sugestie, znajdujące się w kolejnych akapitach.

a. ROZMOWY COACHINGOWE Z DZIECKIEM

W Programie Leader100 SPORT bierzemy pod uwagę fakt, że to rodzice 
są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, a nauczyciel współ-
pracuje z rodzicami uczestnika Programu. Dlatego też zupełnie natural-
ne będzie, że małe dziecko będzie odbywało rozmowy coachingowe 
ze swoimi rodzicami, którzy z tego powodu, również staną się coachami. 
Dla dziecka łatwiej będzie rozmawiać z jedną osobą, dlatego rodzice po-
winni ustalić, które z nich przeprowadzi taką rozmowę. Oczywiście dziec-
ko może też równolegle odbyć krótkie rozmowy na temat Programu Le-
ader100 SPORT ze swoim nauczycielem lub wychowawcą.

W przypadków starszych dzieci, tzn. od około 9. roku życia, bardzo 
często sprawdza się mieć swojego coacha poza domem. Dzieci ro-
zumieją, że musi to być osoba znana ich rodzicom, do której mają 
oni zaufanie. Oprócz naturalnych rozmów dziecka z rodzicami, warto 
zadbać o to, by okresowo uczeń mógł odbyć rozmowę coachingową 
ze swoim wychowawcą.

Zaleca się, aby dzieci uczestniczące w Programie Leader100 SPORT 
mogły odbyć okresową rozmowę coachingową przynajmniej raz 
na miesiąc. Rozmowa coachingowa z dzieckiem powinna trwać od 10 
do 20 minut. Trzeba ją zaplanować i dobrze przygotować, by odbywała 
się w modelu „4K”: Konkretna, Klarowna, Krótka i Kompletna.

Łatwiej przygotować się do przeprowadzenia rozmowy coachingowej, 
kiedy zaplanuje się ją z odpowiednim wyprzedzeniem. Uczeń może 
na spokojnie podsumować, jak mu idzie realizacja własnego Planu 
Rozwoju i Treningu, a coach może sobie przypomnieć, jakie pytania 
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mogą służyć na etapie samooceny, jakie sugestie mogą być pomocne 
przy ustaleniach wyzwań Planu Rozwoju i, jeśli była już wcześniej roz-
mowa coachingowa, jakie były konkretne ustalenia z dzieckiem.

Aby rozmowy przebiegały w sposób efektywny, warto za każdym 
razem ustalać plan pracy dla dziecka w danym okresie, a na kolejnej 
rozmowie przeglądać te ustalenia.

Oczywiście wychowanie musi być spersonalizowane, dlatego plan 
pracy powinien być dostosowany do sytuacji każdego dziecka, do tego 
co (sam lub z pomocą nauczyciela lub rodziców) ustalał jako jego oso-
bisty Plan Rozwoju i Treningu konkretnej kompetencji i nawyku oraz 
na podstawie poruszanych tematów w trakcie rozmowy.

W czasie rozmowy coachingowej, zgodnie z indywidualnymi potrze-
bami i możliwościami dziecka, można poruszyć wszystkie cztery głów-
ne obszary: Rozwój osobisty – Otoczenie – Nauka – Koleżanki/Koledzy 
(w skrócie: RONK).

Rozwój osobisty: Dziecko się dzieli się tym, jaki jest jego Plan Rozwoju 
i Treningu (lub jak chciałoby, aby on wyglądał) i dlaczego. Jeśli na po-
przedniej rozmowie coachingowej zostały poczynione jakieś ustalenia, 
warto też je omówić (a także zapytać się, jak idzie ich realizacja). Mó-
wiąc o wyzwaniach osobistego Planu Rozwoju, omawiamy także, które 
zadania przyniosły pozytywny efekt i dlaczego; co sprawiało trudno-
ści; gdzie i dlaczego zabrakło wytrwałości i systematyczności; kto lub 
co było wsparciem w ich wypełnianiu itp.

Otoczenie: Dziecko opowiada, jakie ma pomysły, by jeszcze pozy-
tywniej oddziaływać na swoje otoczenie w domu i poza nim, a także 
dlaczego chce to robić. Warto przedyskutować wpływ dotychczaso-
wej pracy dziecka nad sobą na codzienne życie rodzinne, szkolne i po-
zaszkolne. Można zadać dziecku pytanie: „Jakie konkretne okoliczności 
lub sytuacje zewnętrzne były wsparciem lub przeszkodą w realizacji 
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osobistego i rodzinnego Planu Rozwoju i dlaczego?”. Odpowiedź po-
może ustalić plany mające na celu uniknięcie lub zmianę konkretnych 
okoliczności czy sytuacji, które stanowią przeszkodę w realizacji celów 
i zadań dziecka oraz całej rodziny.

Nauka: Omówić plany ucznia, dotyczące rozwoju kompetencji Nauka, 
lektura, pracowitość. Skomentować realizację ustaleń dotyczących na-
uki, rozkładu dnia i wykorzystania czasu z ostatniej rozmowy coachin-
gowej oraz dotychczasowe osiągnięcia lub niepowodzenia ucznia 
w tym względzie. Szczere odpowiedzi na następujące pytania z pew-
nością pomogą jasno zdefi niować konkretne cele i zadania.:

• W jakich godzinach lubię się uczyć, a w jakich faktycznie mam moż-
liwość odrabiania lekcji? 

• Ile czasu poświęcam na naukę (odrabianie pracy domowej, czytanie, 
uczenie się) w każdy dzień tygodnia? Czy mam zapisany mój „timeta-
ble” (rozkład godzinowy każdego dnia tygodnia, w tym weekendów)?

• W jaki sposób, w godzinach nauki, uzyskam najlepsze pozytywne 
efekty własnej pracy (pora dnia, czas pracy, odpowiednie miejsce i 
pozycja do nauki, redukcja hałasu, unikanie jedzenia podczas pracy, 
słuchania muzyki, oglądania TV, korzystania z telefonu etc.)?

• Gdzie i dlaczego zabrakło mi wytrwałości i systematyczności? 
• Które zajęcia lub przedmioty szkolne lubię, a których nie? 
• Co w szkole lub w nauce sprawia mi najwięcej, a co najmniej trudności? 
• Czy mam lub potrzebuję kogoś do pomocy w odrabianiu pracy do-

mowej? 

Należy ustalić konkretne cele i środki, aby uzyskać jeszcze więcej 
pozytywnych wyników w nauce, w czytaniu, w odrabianiu lekcji oraz 
w dobrym wykorzystaniu czasu. Powinno się zwrócić szczególną uwa-
gę na: ilość i jakość czasu nauki i czytania; pełną uwagę w trakcie nauki 
(dobra pora dnia, odpowiednio przygotowane miejsce, tj. dobrze do-
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brane krzesło i oświetlenie, czyste biurko, cisza i spokój, niejedzenie 
i niekorzystanie z urządzeń ekranowych); wytrwałość i systematycz-
ność; pomoc w konkretnych zagadnieniach.

Koleżanki i koledzy: Dziecko opowiada o tym, jakie są jego pragnienia 
i potrzeby w zakresie pomocy swoim kolegom i koleżankom w szkole 
i poza nią, a także dlaczego chce to robić. Należy omówić wpływ do-
tychczasowej pracy dziecka nad sobą na jego przyjaciół i kolegów oraz 
na relacje między rówieśnikami i kolegami. Można zadać dziecku pyta-
nie: „Jakie konkretne okoliczności lub sytuacje z kolegami były wspar-
ciem lub przeszkodą w realizacji mojego osobistego Planu Rozwoju 
i dlaczego?”. Odpowiedź pomoże ustalić plany, mające na celu jesz-
cze pozytywniejsze oddziaływanie na kolegów oraz ich relacje, a także 
na współpracę i pomoc konkretnym przyjaciołom i kolegom.

Można i warto porozmawiać też na inne tematy, również pozaszkol-
ne, które wpływają na realizację planów rozwoju, tj.: sukcesy, radości, 
porażki, problemy, niepowodzenia, lęki, pragnienia, oczekiwania itp., 
zwłaszcza od ostatniej rozmowy. Należy przypomnieć, jak ważne jest 
niewyolbrzymianie porażek oraz problemów i przedstawić je w swoim 
kontekście. Warto wytłumaczyć dziecku, że nikt nie robi wszystkiego 
dobrze ani wszystkiego źle. Wizja pozytywna: trudności są po to, żeby 
je pokonywać. Potrzeba tylko więcej czasu, wsparcia, porady.

Na podstawie omówionych tematów i planów dziecka, coach wspie-
ra jego wysiłki i dzieli się swoimi sugestiami i doświadczeniami w celu 
lepszego zdefi niowania i ukierunkowania wyzwania dziecka, aby w na-
stępnych tygodniach mogło ono koncentrować jego pracę nad sobą 
w odpowiednych obszarach. Jest to okazja, by wspierać też wychowa-
nie oraz formację dziecka. Można też zrobić korektę w planie rozwoju 
dziecka, by lepiej skonkretyzować jego cele, postanowienia i wyzwa-
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nia, z wyznaczeniem limitu czasu na ich osiągnięcie. Korekty mogą być 
także potrzebne, z uwagi na to, że niektóre cele mogą być za łatwe, 
a inne zbyt wygórowane. Warto pamiętać, że kompetencje i nawyki 
są potrzebne po to, by miały one korzystny i widoczny wpływ w kon-
kretnych obszarach życia, takich jak: relacje z innymi, nauka, praca, 
sport, zajęcia pozalekcyjne, pogłębianie wiedzy, rozwój wewnętrzny, 
dobre wykorzystanie czasu, wykonywanie obowiązków.

Na końcu rozmowy, warto przypomnieć (i jeśli to możliwe, zanotować) 
kluczowe ustalenia dotyczące każdego tematu spośród zagadnień 
RONK i razem ustalić termin następnej rozmowy coachingowej.

b. ROZMOWA RODZICE – NAUCZYCIEL

Wstęp
Rodzice i nauczyciele powinni zapoznać się również z tekstem „Roz-
mowy coachingowe z dzieckiem”. Pozwoli im to lepiej zrozumieć i bar-
dziej efektywnie korzystać z organizowanych między nimi spotkań. 
Wszystkie doświadczenia dotyczące spotkań z rodzicami pokazują, 
że dużo lepsze są efekty tych rozmów, kiedy uczestniczą w nich oboje 
z rodziców. Ich spotkanie z nauczycielem nie musi koniecznie być za-
planowane i nie musi być długie. Można wykorzystać w tym celu wizy-
tę rodziców w szkole, np. przy okazji przyprowadzania lub odbierania 
dziecka ze szkoły/przedszkola.

1.  Wszyscy uczestnicy rozmowy starają się zbudować przyjazną at-
mosferę. Bardzo pomaga w tym pamiętanie o tym, że rolą nauczy-
ciela jest wsparcie rodziców w wychowaniu dziecka i że razem mogą 
ustalić, co będzie najlepszą pomocą w wypełnianiu przez nie zapla-
nowanych działań w ramach Programu Leader100 SPORT.
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2. Jeśli istnieje taka potrzeba, nauczyciel przypomina i w skrócie opisu-
je trzy etapy procesu rozwoju nawyków i kompetencji oraz czynni-
ki najbardziej wpływające na osiągnięcie pożądanego celu. Ważne 
jest, aby dziecko miało możliwość regularnego odbywania rozmów 
coachingowych, stąd podczas spotkania rodzice ustalają z nauczy-
cielem, kto z nich będzie prowadzić te rozmowy z dzieckiem. Na-
uczyciel omawia pozytywne efekty, jaki daje spójny przekaz w środo-
wisku rodzinnym, pozarodzinnym i szkolnym. Wspomina również, jak 
pomagają w tym materiały, narzędzia i zajęcia Programu Leader100 
SPORT. Wyjaśnia, że realizacja zaplanowanych zadań i sugestii ma 
służyć budowaniu u wychowanka konkretnych kompetencji i nawy-
ków w oparciu o systematyczność, sumienność oraz zaangażowanie 
otoczenia dziecka. Jeśli jest taka potrzeba, wyjaśnia, jak korzystać 
z materiałów na stronie internetowej Programu Leader100 SPORT 
(www.leader100sport.pl) oraz z „Poradnika dla Rodziców”, opisuje 
materiały Programu itp.

3.  Podczas spotkania nauczyciel może podsumować to, co ostatnio zre-
alizowano w Programie. Opisuje działania przeprowadzone w grupie 
oraz indywidualnie; udziela informacji, jak przebiegała ich realizacja; 
co się udało osiągnąć, a czego nie; jakie są ogólne wnioski itd.

4. Rodzice mogą podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat 
ustaleń z ostatniego spotkania z nauczycielem oraz realizowanych 
działań (np. sugestie „Poradnika dla Rodziców” na każdy kwartał etc.) 
w domu i poza nim, jakie zauważono zmiany w zachowaniu dziecka, 
czy występowały jakieś problemy, trudności itp.

5. Nauczyciel opisuje dotychczasowe, zaobserwowane przez wszyst-
kich osiągnięcia dziecka. Przedstawia jego widoczne wyniki w pra-
cy nad sobą, w sporcie oraz w nauce, komentuje też mocne strony 
i uzdolnienia dziecka.
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6. Nauczyciel rozmawia z rodzicami o relacjach między rówieśnikami 
i kolegami oraz o bieżących problemach, pojawiających się w grupie. 
Rodzice mogą podzielić się własnymi obserwacjami, dotyczącymi 
zachowań dziecka poza szkołą oraz opisać sposób, w jaki spędza 
wolny czas. Mogą wspólnie z nauczycielem poszukać sposobów 
rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych lub 
trudności w relacjach z innymi.

7. Nauczyciel w skrócie informuje rodziców o tym, jakie kompetencje 
i nawyki będą rozwijane w kolejnym etapie Programu i przedstawia 
zaplanowane zadania dla dzieci i rodziców w nadchodzącym okre-
sie.

8. Na końcu spotkania warto zrobić krótkie podsumowanie rozmo-
wy, przypomnienie zaplanowanych działań oraz ustalenie terminu 
następnego spotkania. Zaleca się, aby zanotować sobie ustalenia, 
by łatwo było do nich wrócić w kolejnych tygodniach i przy następnej 
rozmowie.

Oto świadectwo pewnego ojca, które nie tylko pokazuje nam, jak 
mogą wyglądać rozmowy rodzica z dzieckiem, ale również – jak 
mogą wyglądać inne wartościowe zwyczaje rodzinne.

DZIEŃ Z TATĄ, RANDKA MAŁŻEŃSKA I DOMOWY ROZKŁAD DNIA

Razem z żoną Agnieszką jesteśmy małżeństwem od 22 lat i mamy 9 
dzieci. Obecnie mieszkają z nami cztery córki i czterech synów (przedział 
wiekowy od 3. miesiąca życia do 18. roku życia). Najstarszy syn Maksymi-
lian od 12 lat wspomaga nas z Nieba. Mamy wiele zwyczajów domowych, 
które pomagają nam żyć w radości. Ważnym zwyczajem naszego domu 
jest to, iż każde dziecko raz w miesiącu ma „dzień z tatą”. Jest to czas, 
w którym jestem do dyspozycji dziecka i robię z nim to, co ono chce. 
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Mamy określony czas, min. jedną godzinę (zazwyczaj są to 2-3 godzi-
ny), mamy również określony budżet – 30 zł. Jest to wyśmienita okazja, 
by porozmawiać „jeden na jeden” i zobaczyć, czym żyje dziecko, co jest 
w jego głowie. Robimy bardzo różne rzeczy, od kupowania przekąsek 
i oglądania fi lmów, po wyjazd na rowery miejskie do dużego miasta. Jest 
to wspaniały czas. Widzę, że dzieci bardzo się otwierają i chcą w dobrej 
atmosferze rozmawiać o swoich sprawach. „Dzień z tatą” jest możliwy 
wyłącznie dzięki wsparciu żony, która w tym czasie zostaje z resztą dzieci 
i w ten sposób bardzo wspiera tę inicjatywę. W każdym tygodniu wycho-
dzimy też z żoną na tzw. „randkę małżeńską”. Idziemy na długi spacer, 
do restauracji lub po prostu pijemy wspólnie wieczorną herbatę.

Czas z rodziną jest możliwy tylko dzięki dyscyplinie i porządkowi w pra-
cy zawodowej. Jestem managerem i zarządzam średniej wielkości 
przedsiębiorstwem. Pracę rozpoczynam bezpośrednio po porannej 
mszy świętej i jestem tam już przed ósmą rano. Staram się pracować 
w sposób uporządkowany i nie marnować czasu – skracam wydłu-
żające się i nic niewnoszące spotkania, ograniczam długie rozmowy 
telefoniczne, w których brak konkretów. Domykam zadania i rozpoczy-
nam nowe, jedno po drugim. Ważne jest dla mnie punktualne rozpo-
czynanie pracy i jej kończenie. Dlatego już przed siedemnastą jestem 
w domu i mogę poświęcić się rodzinie. Dzieci przychodzą poradzić 
się w kwestiach zadań domowych, gramy w piłkę, szachy, bawimy się 
w gonitwy wokół stołu (tzw. „wilk i owce”). Dzieci to kochają. To co po-
zwala naszemu domowi utrzymywać dobry kurs, to (oprócz czasu spę-
dzanego razem) stałe godziny snu. Przywiązujemy do tego dużą wagę, 
dając również przykład dzieciom i wymagając stałych pór kładzenia się 
spać i wstawania. Z żoną kładziemy się spać już o dwudziestej drugiej 
i wstajemy o szóstej rano. Daje nam to dużo siły na cały kolejny dzień.

Krzysztof T., Polska, 2021 r.
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2. KOMPETENCJA NAUKA, LEKTURA, PRACOWITOŚĆ

Wprowadzenie: Niniejsze opracowanie jest skierowane przede wszyst-
kim do rodziców małych dzieci. Zawarta tu wiedza, doświadczenia 
i konkretne sugestie zostały nakierowane na to, by dzieci od najmłod-
szych lat mogły zrozumieć, że powołaniem człowieka jest doskonale-
nie się, poprzez dobrze zrealizowaną pracę i że, pomaganie w domu, 
czytanie, nauka, praca domowa to ich obowiązki. Przyzwyczajenie 
do dobrego wykonywania jakiejś pracy od małego pomaga dziecku 
w rozwijaniu większości cnót, nawyków i kompetencji.

Predyspozycje dziecka do uczenia się

Dziecko między 7. a 12. rokiem życia ma predyspozycje do uczenia się, 
gdyż pomagają mu w tym okresy sensytywne, które właśnie przecho-
dzi, a mianowicie: chęć uczenia się i skłonność do ciekawości.

Dowiadywanie się nowych rzeczy jest dla dzieci w tym wieku za-
jęciem pasjonującym, podobnie jak poznawanie przyrody, życia roślin 
i zwierząt: wiążą się z tym zainteresowania właściwe dla tego wieku. 
Dzieci lubią się też wyróżniać, być najlepszymi w jakiejś dziedzinie 
i są w stanie walczyć o to, by takimi się stać.

Dzieci w tym okresie, wraz z wielkim zapałem do uczenia się, mają 
też ogromną skłonność do ciekawości intelektualnej i ich zaintere-
sowania dotyczą wszystkiego, co je otacza. Lubią robić nowe rzeczy, 
a potem powtarzać to, co już potrafi ą: otwierać drzwi, odbierać telefon, 
rozwiązywać proste zadania, których metodologię opanowały, kolek-
cjonować różne rzeczy itp.

Jest to idealny okres, by udoskonalać i rozwijać u nich cnotę praco-
witości tak, aby wyrobiły sobie na stałe nawyk sumiennej i uporządko-
wanej pracy. 
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Nie wszystko wygląda tak różowo…
Wszyscy wiemy, że nauka wymaga trudu: wytrwałości, zaangażowa-
nia i wyrzeczeń. Młodemu człowiekowi bez motywacji i pielęgnowania 
cnót trudno będzie zdobyć się na taki trud. A przecież wymagania szko-
ły (prace domowe, oceny etc.) szybko uświadamiają dziecku, że istnieją 
powinności i obowiązki.

Z drugiej strony, niezahartowana wola ucznia, stroniąca łatwo i pra-
wie z natury od wysiłku, łatwo wpada w lenistwo oraz niechęć do pracy 
i znajduje tysiące sposobów, by łatwo się od niej wymigać.

Trzeba także brać pod uwagę, że w życiu dziecka mogą się poja-
wiać również pewne zewnętrzne problemy, które mogą spowodować 
niechęć do nauki: problemy rodzinne, drobne niepowodzenia w szko-
le, odrzucenie przez grupę rówieśników, uważanie się za nielubianego 
przez nauczycieli itd. Skutki tych sytuacji w nauce i innych obszarach 
życia dziecka mogą być bardziej lub mniej widoczne, zależnie od m.in. 
zahartowania woli ucznia i jego poziomu utrwalenia dobrych nawyków 
pracy, czytania i nauki.

Dlaczego warto rozwijać w małych dzieciach kompetencje nauki, 
czytana i pracowitości? 
Z wyżej wymienionych powodów, jeśli dziecko do 7. roku życia, z przy-
kładem i pomocą rodziny, przedszkola i szkoły, utrwala nawyki pracy 
i zahartuje swoją wolę, w następnym etapie wiekowym (7-12 lat) będzie:
– lepiej korzystało z naturalnego, wielkiego zapału do uczenia się, 

z jego ogromnej skłonności do ciekawości intelektualnej oraz zain-
teresowania dotyczącego wszystkiego, co je otacza,

– łatwiej pokonywało lenistwo i niechęć do pracy,
– bardziej odporne na zewnętrzne problemy,
– mu łatwiej utrwalać dobre nawyki (zarówno te nabyte wcześniej, jak 

i nowe) i kompetencje.
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W ten sposób, dziecko już w młodym wieku  będzie rozumiało i do-
świadczało, że powołaniem człowieka jest doskonalenie się poprzez 
pracę. Będzie też unikać takich zachowań jak wstręt do pracy, lekko-
duszność czy ucieczka przed odpowiedzialnością, które robią z czło-
wieka kogoś bezużytecznego (a często i szkodliwego) oraz znieczulają, 
zamiast rozwinąć jego dobre, wrodzone zalety i przymioty.

Jak rozwijać w małych dzieciach kompetencje nauki, czytania 
i  pracowitości? 
Do tego wszystkiego, co już zostało powiedziane, potrzebne jest, aby 
od pierwszych lat uczyć dziecko wytrwałości, stałości, zaangażowania, 
metodyki etc., tzn. należy wdrożyć małe dzieci w cnotę pracowitości oraz 
wyrobić i zahartować ich silną wolę.

Twarda szkolna ława i ścisły porządek godzin wytwarzają odpowied-
nią atmosferę do tego rozwoju. Cóż jednak poradzić, kiedy rodzina, za-
miast się dostroić do tego trybu nałożonego przez szkołę, tłumi w za-
rodku tę drobinkę ducha umartwienia, stosując jako swoją maksymę 
stwierdzenie: „Biedne dziecko, ono i tak dosyć namęczy się w życiu, 
po co już teraz tak bardzo je męczyć”. Rodzice wychodzą z założenia, 
że należy oszczędzić dziecku najmniejszego trudu, usunąć najmniejszy 
kamyk spod stopy, oszczędzić każdą kroplę potu. Oto jej główne dąże-
nia i usiłowania…

A jaki jest skuteczny sposób na to, by wdrożyć ucznia w cnotę umi-
łowania pracy? Mówiliśmy już o pierwszym, niezbędnym warunku, 
jakim jest pewne zahartowanie, lecz to dopiero początek. Kolejnym, 
niezbędnym czynnikiem jest wyrobienie w dziecku poczucia obowiąz-
ku. Należy starać się mu tłumaczyć, że praca jest służbą, i że służba 
to nie ewentualność, lecz bardziej powinność. Wydaje się to proste, 
lecz jednocześnie jest to niesłychanie istotne w wychowaniu. Bez tego 
ważnego czynnika, dziecku być może uda się jakoś skończyć szkołę, 
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ale z pewnością nie stanie się ono człowiekiem lubianym, godnym sza-
cunku i zaufania.

Jak już zostało wspomniane, nauka wymaga trudu, wytrwałości, zaan-
gażowania i wyrzeczeń. Wszystkie te cechy, rodzice mają obowiązek 
przekazywać dziecku, by prawidłowo się rozwijało i by można było wy-
magać od niego czegoś więcej. Młody człowiek musi również znajdo-
wać w nauce zadowolenie i przyjemność, które pozwolą mu na poko-
chanie samego siebie i zwiększą jego wewnętrzną motywację.

Rodzice powinni unikać planowania przyszłości swoich dzieci, np. tego, 
jaką będą wykonywać pracę. Nie ma znaczenia, czy będzie to praca inte-
lektualna czy manualna.  Ważne są natomiast jego zdolności, możliwości 
i zainteresowania. Zadaniem rodziców jest stworzenie dziecku jak najlep-
szych warunków do tego, aby mogło ocenić swoje zdolności i umożliwić 
mu w ten sposób realizowanie się zgodne z jego pragnieniami.

By realizować swoją misję uczenia, szkoła potrzebuje niezbędnej 
pomocy rodziny, która ma za zadanie wspierać dziecko w jego nauce, 
czytaniu i dobrej pracy, poprzez stworzenie w domu zdrowej atmosfery 
pracy oraz przez wszczepianie poczucia obowiązku. Obie te powinno-
ści łączą się ze sobą i przenikają się wzajemnie.

Chcąc wychować dziecko na osobę pracowitą, musimy jednak brać 
pod uwagę trudność pracy, jaką mu powierzamy – zadania zbyt trudne 
(lub zbyt łatwe) mogą działać demotywująco. W kształtowaniu kom-
petencji, jaką jest pracowitość, potrzebna jest solidna współpraca ro-
dziców i nauczycieli, szczególnie w zakresie stawiania dzieciom kon-
kretnych celów, w których mają się poprawić oraz przez stawianie im 
wymagań. Dlatego dzieci potrzebują jasnego rozkładu pracy. Muszą 
wiedzieć, co mają robić o każdej porze: jakie zadania mają do wyko-
nania, jakich lekcji muszą się nauczyć, kiedy mają czas na naukę, jak 
powinny się uczyć i pracować. Dzieci od najmłodszych lat powinny się 
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uczyć organizowania swoich książek, rzeczy oraz czasu, jakim dyspo-
nują. W ich rozkładzie dnia powinna znaleźć się nauka, wypełnianie za-
dań, odpoczynek, rozwijanie zainteresowań czy hobby, chwile spędzo-
ne z rodziną i z kolegami oraz czas na rozwój duchowy. Odpoczynek 
nie stoi w sprzeczności z pracowitością, lecz stanowi jej część. Odpo-
czywamy po to, by zebrać siły do lepszej i intensywniejszej pracy.

Bardzo powszechnym błędem rodziców jest martwienie się wyłącz-
nie o oceny, jakie dzieci otrzymują w szkole. Jeśli chcemy wychować 
dziecko w pracowitości, powinniśmy skupiać swoje zainteresowanie 
na tym, jaką osobą będzie i dążyć do tego, by było zdolne do pod-
jęcia danego wysiłku, by miało chęć do nauki, by dobrze pracowało, 
by wkładało serce w to, co robi itd.

Coraz ważniejsze staje się nauczenie dzieci tego, jak dobrze się 
uczyć: trzeba pomagać im w rozwijaniu zdolności i umiejętności, po-
trzebnych w nauce, aby były w stanie uczyć się same. Coraz częściej 
zwraca się uwagę na to, że zwykłe nagromadzenie wiedzy staje się 
coraz mniej przydatne. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach liczy się 
bardziej zdolność do wysiłku, uporządkowanie, stałość, umiejętność 
selekcjonowania i analizowania informacji, diagnozowanie problemów 
i ich rozwiązywanie, podejmowanie decyzji itp.

Dzieci powinny też wiedzieć, że nawyk czytania pozwala wyko-
rzystać czas w szczególnie ubogacający sposób. Czytanie rozwi-
ja słownictwo, wzbogaca sposób wyrażania się, pomaga zrozumieć 
rzeczywistość, rozwija wiedzę, przedstawia ideały i wzory, wzmaga 
kreatywność, rozwija zmysł krytyczny. Oddziaływanie lektur jest jed-
nym z najważniejszych czynników kształtujących wyobraźnię młodego 
człowieka. Książki mogą neutralizować możliwy negatywny wpływ śro-
dowiska, jakiemu poddawane są dzieci.

Przykład rodziców jest również bardzo ważny w przypadku czytania. 
Powszechnie wiadomo, że kiedy rodzice lubią czytać i dużo czytają, 
dzieci zazwyczaj też będą to robić. Oprócz tego istotne jest zadbanie o to, 
by dzieci miały dostęp do odpowiednich lektur. Wskazówek dotyczą-
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cych wartościowych książek dla dzieci, dostosowanych do wieku i po-
ziomu dojrzałości, należy szukać w godnych zaufania księgarniach czy 
bibliotekach lub w wartościowych czasopismach o tematyce rodzinnej, 
jak również na odpowiednich portalach internetowych. Warto poświę-
cić czas na to, by „zarazić” dzieci zamiłowaniem do lektury i pomóc im 
w stworzeniu własnej biblioteczki, dając im w prezencie książki przy oka-
zji ich ważnych świąt, np. urodzin czy imienin, a jednocześnie pomagając 
w wyrabianiu właściwego kryterium zależności od wieku, by na każdym 
etapie swojego życia wiedziały, co warto czytać, a czego nie.

Budowanie podstawy do sumiennej i uporządkowanej pracy 
Wiadomo, że każde dziecko jest inne, dlatego chcąc rozwijać naukę 

lub czytanie u dziecka, warto odpowiedzieć na poniższe pytania, któ-
re pomogą zdiagnozować sytuację i jasno zdefi niować konkretne cele 
i zadania dla każdego z naszych dzieci:

• W jakich godzinach moje dziecko lubi się uczyć, a w jakich faktycznie 
ma możliwość odrabiania lekcji? 

• Ile czasu poświęca na swoje obowiązki domowe i na naukę (odra-
bianie pracy domowej, czytanie, uczenie się) każdego dnia? Czy ma 
zapisany swój timetable (rozkład godzinowy każdego dnia tygodnia, 
również weekendów)?

• W jaki sposób, w godzinach nauki, uzyskuje najlepsze efekty swojej 
pracy (rozważmy takie czynniki jak: pora dnia, czas i miejsce pracy, 
pozycja do pracy, ilość hałasu, jedzenie podczas nauki,  słuchanie 
muzyki, używanie urządzeń ekranowych etc.)?

• Gdzie i dlaczego brakuje mu wytrwałości i systematyczności? 
• Które zajęcia lub przedmioty szkolne moje dziecko lubi, a których nie? 
• Co w szkole, w nauce, w domu lub w obowiązkach domowych spra-

wia mu najwięcej, a co najmniej trudności? 
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• Czy dziecko ma blisko lub potrzebuje kogoś do pomocy w odrabia-
niu pracy domowej?

Na podstawie odpowiedzi na te lub inne pytania, należy ustalić kon-
kretne cele i środki, aby uzyskać jeszcze więcej pozytywnych wyników 
w nauce, w czytaniu, w odrabianiu lekcji, w wypełnianiu obowiązków 
domowych oraz w dobrym wykorzystaniu czasu. Należy zwrócić przy 
tym szczególną uwagę: na ilość i jakość czasu nauki i czytania, pełną 
uwagę w trakcie nauki (dobra pora dnia i miejsce do pracy, odpowied-
nio dobrane krzesło i oświetlenie, czyste biurko, ograniczenie muzyki, 
hałasu, jedzenia podczas nauki czy używania urządzeń ekranowych), 
wytrwałość i systematyczność, pomoc w konkretnych zagadnieniach, 
odpowiednie obowiązki domowe etc.

W Programie Ledaer100 dbamy o to, aby dzieci rozwijały kompeten-
cję Nauka, lektura, pracowitość przez cały rok oraz przyswajały nawyki 
związane z tą właśnie kompetencją. W rozwijaniu nawyków i kompe-
tencji, podobnie jak w sporcie, ważna jest dobra diagnoza i plan, de-
terminacja, trening, sumienność, cierpliwość, wytrwałość oraz podno-
szenie się po porażce. Nie osiągniemy niczego bez wysiłku, ale należy 
pamiętać, że równie istotną funkcję odgrywa nasz trener. Dlatego tak 
ważny punktym w naszym Programie są rozmowy coachingowe. Moż-
liwość podzielenia się z kimś informacją na temat mojego Planu Tre-
ningu, otrzymanie wsparcia, odkrycie swoich motywacji to niezwykle 
ważny aspekt w drodze do osiągnięcia swoich celów oraz realizowania 
swoich marzeń czy pasji.

Oto sugestie nawyków oraz wyzwań, które pomagają w rozwijaniu 
kompetencji Nauka, lektura, pracowitość:
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Proponowany 
nawyk:

Proponowane wyzwania, 
które przez ich częste i regularne powtarzanie, 

prowadzą do utrwalenia danego nawyku:

a) Najpierw robię 
to, co do mnie 
należy, a po-
tem się bawię.

• Bawię się dopiero po wypełnieniu obowiązków 
domowych.

• Jestem skupiony podczas odrabiania zadania 
domowego i unikam wszystkiego, co mnie 
rozprasza.

• Każdego dnia przed zabawą poświęcam czas 
na czytanie.

a) Bawiąc się 
również się 
uczę.

• Pytam o znaczenie słów lub zdań, których 
nie rozumiem (również wtedy, kiedy gram 
np. w scrabble, „państwa-miasta”, gry słowne). 
Rozwijam w ten sposób ciekawość poznawczą.

• Uczestniczę w nowych grach i zabawach, 
nie bojąc się zmieniać ról w ich trakcie. Tracę 
w ten sposób strach przed przygodą w nieznane.

• Kiedy w grze pojawia się jakiś problem, zamiast 
narzekać, proponuję rozwiązanie. W ten sposób 
rozwijam swoją kreatywność.

c) Starannie 
wykonuję 
i kończę 
zadania.

• Z dbałością realizuję powierzone mi zadania 
i zawsze je kończę.

• Na lekcji staram się wykonać jak najlepiej 
zadanie powierzone przez nauczyciela.

• Staram się, aby moje prace zawsze były czyste 
i staranne.

d) Czerpię 
przyjemność 
z czytania.

• Czerpię radość z czytania i rysuję lub 
wyobrażam sobie historie na podstawie tego, 
co przeczytałem.

• Każdego dnia z chęcią poświęcam czas 
na czytanie.

• Dzielę się z drugą osobą tym, co każdego dnia 
przeczytałem.

Rodzice, według wieku, możliwości i potrzeb dziecka, mogą wspierać 
dziecko w rozwijaniu kompetencji Nauka, lektura, pracowitość, wybiera-
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jąc razem z nim jeden z nawyków i zachęcając je do podjęcia jedne-
go z sugerowanych wyzwań. Oczywiście rodzice mogą dodać rów-
nież inne nawyki i wyzwania dotyczące tej kompetencji, które uważają 
za odpowiednie dla swojego dziecka i wpisać je do tabeli powyżej.

Aby praca nad wyzwaniem była jak najbardziej efektywna, rodzice mogą 
też pomóc dziecku w wyborze jednego z wyzwań, a następnie zapisać 
je w odpowiednym miejscu w Rodzinnym Planie Treningu oraz w Osobi-
stym Planie Rozwoju i Treningu dziecka. Kartkę z Osobistym Planem Roz-
woju i Treningu powinno się umieścić w widocznym miejscu, np. w pokoju 
dziecka. W ten sposób, samodzielnie lub w towarzystwie rodziców, będzie 
mogło codziennie oceniać swoje postępy i na tej podstawie, co tydzień 
wpisywać swoją ocenę do Rodzinnego Planie Treningu. W przypadku, gdy 
zauważą Państwo, że wyzwanie było realizowane przez dziecko regularnie 
przez okres około trzech tygodni, warto razem z dzieckiem zastanowić się 
nad wyborem nowego wyzwania, robiąc odpowiedne korekty w Planach.

Jak reagować, kiedy pojawiają się problemy w nauce?
Niewykluczone, że w pewnym momencie u dziecka mogą się pojawić 
problemy z nauką, czytaniem lub pracowitością. Wobec dziecka, któ-
rego wyniki w szkole lub w nauce nie są zadowalające, postawa rodzi-
ców nie może ograniczyć się do powtarzania sloganu typu: „Musisz się 
zabrać do pracy”, ale powinni starać się zrozumieć zróżnicowane przy-
czyny tego faktu. Nie należy wyłącznie zmuszać dziecka, by spędzało 
więcej czasu nad książkami i czekać na poprawę ocen. Może i nawet 
przesiadywać z podręcznikami długie godziny, ale jeśli jego umysł „od-
pływa” gdzie indziej – wszystko na nic.

W przypadku dzieci w wieku od 7 do 12 lat problemem nie jest to, 
„że się nie uczą”, ale „dlaczego się nie uczą”. Jak najszybsze odkrycie 
przyczyny pozwoli na naprawienie tego stanu rzeczy. Zdrowe dziecko, 
mające bezproblematyczne środowisko w rodzinie powinno się uczyć 
i jeśli tego nie robi, może oznaczać to jakąś nieprawidłowość. Najpraw-
dopodobniej jest to jakaś zewnętrzna okoliczność, ale należy poznać 

Na cały rok
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jej przyczynę. Okresy sensytywne, które przechodzi dziecko (wielki 
zapał do uczenia się, ogromna skłonność do ciekawości intelektual-
nej oraz zainteresowanie dotyczące wszystkiego, co je otacza), działa-
ją na naszą korzyść i zazwyczaj dzięki miłości, pozytywnej motywacji 
i cierpliwości można rozwiązać pojawiające się problemy.

Trzeba zatem rozmawiać z dzieckiem o problemach szkolnych, 
dbając przy tym o dobrą atmosferę i starając się zrozumieć jego ra-
cje. Ponadto rodzice powinni odbyć szczerą i wyczerpującą rozmowę 
z nauczycielami dziecka, aby mieć obraz jego zachowania w klasie; 
sposobu, w jaki uczestniczy w lekcjach; jego relacji z innymi dziećmi itp.

Następnie można przystąpić do wzbudzania w dziecku pozytywnych 
zachowań, które umożliwią mu zdobycie niezbędnej motywacji. Więcej 
o motywacjach można przeczytać w załączniku nr 1 tego poradnika.

Podsumowanie
Wdrożenie małych dzieci w kompetencję Nauka, lektura, pracowitość 
nie tylko procentuje w szkole i w pracy, jest także jakimś rodzajem wy-
robienia i zahartowania ich woli, jest rzeczą przydatną we wszystkich 
obszarach życia. Dlatego warto już od najmłodszych lat dbać o to, aby 
rozwijać w najmłodszych dobre nawyki z nią związane, w pełni wyko-
rzystując różne okresy sensytywne, które przechodzi.

Na podstawie materiałów Programu rozwoju nawyków i kompetencji Leader100 

oraz tekstów z książek: 

Jose Antonio Alcazar, Fernando Corominas, Wychowywać do wartości, Wy-

dawnictwo Apostolicum, Ząbki, 2016, str. 96-98, 112-113.

Gianni Astrei, Antonella Astrei, Pierluigi Diano, Błędy mamy i taty. Praktyczny 

poradnik dla rodziców, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, str. 237-238. 

Abp Józef Teodorowicz, Rodzina a Szkoła,  Biblioteka Dziedzictwa Myśli Naro-

dowej, Warszawa 2020, str. 52-55.

Fernando Corominas, Wychowywać dziś, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki, 

2006, str. 70-71.
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3. OBOWIĄZKI DOMOWE POMAGAJĄ W ROZWOJU KOMPETENCJI

Wśród rodziców istnieje dość powszechne przekonanie, że gwarancją 
sukcesu ich dzieci jest nauka alfabetu w pierwszym roku życia, uczęsz-
czanie na liczne zajęcia pozalekcyjne lub posiadanie nowych gadże-
tów. Niemniej sukces zaczyna się od czegoś znacznie prostszego – za-
chęcania dzieci do pomocy w domu.

Zadawanie pracy swoim dzieciom nie czyni z nikogo złego rodzica, ale 
uczy dzieci umiejętności, które przyczyniają się do szczęśliwego i spokojne-
go życia. Badania prof. Marty’ego Rossmanna z Uniwersytetu w Minnesocie1 
potwierdzają, że pociechy, które zaczynają pomagać rodzicom już w wie-
ku trzech lub czterech lat szybciej stają się samodzielne, osiągają sukces 
na studiach i w pracy oraz zakładają dobre rodziny i utrzymują zdrowe rela-
cje z przyjaciółmi. I chociaż wydaje się, że ze względu na obowiązki w domu 
dzieci mają mniej czasu na zajęcia pozalekcyjne, to w rzeczywistości poma-
ga im to pracować lepiej i wytrwalej na różnych płaszczyznach życia.

Wypełnianie obowiązków domowych pomaga zrozumieć sens posia-
dania umiejętności i kompetencji, uczy samodzielności, poczucia odpo-
wiedzialności oraz empatii i szacunku wobec innych. Dzięki obowiązkom 
dzieci szybko uczą się, jak dbać o dom. Poniżej przedstawiamy inne ko-
rzyści, jakie płyną z wykonywania przez dzieci obowiązków domowych:

Etyka pracy: Dzieci, które pomagają w domu, zdają sobie sprawę, że do-
bre życie nie zostanie im podane jak na talerzu. Uczą się, że praca jest 
konieczna, aby cokolwiek w życiu osiągnąć oraz że nie mogą traktować 
tego, co otrzymują od rodziców, jako im należne. Jeśli siedzą na kanapie, 
grając lub oglądając fi lm, podczas gdy mama sprząta wokół nich i poda-
je im jedzenie, cóż… prawdziwe życie będzie dla nich szokiem!

1   Marty Rossman, Involving Children in Household Tasks: Is it Worth the Eff ort?, University of 
Minnesota, College of Education and Human Development, 2002
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Praca w zespole: Obowiązki dają dzieciom poczucie bycia częścią cze-
goś większego, posiadania czegoś, co wnoszą do zespołu, czyli rodziny. 
I tu jest ogromny sens spełnienia w tym, co się robi. Poczucie sensu współ-
pracy z pewnością przyniesie korzyści na studiach, w pracy i w rodzinie.

Szacunek i troska o innych: Wypełnianie obowiązków uczy myślenia o 
innych, ponieważ przynosi korzyść całej rodzinie – począwszy od przycię-
tego trawnika, z którego korzystają z przyjemnością wszyscy domownicy, 
czy dobrze przygotowanego posiłku, a skończywszy na posprzątanym 
salonie, który uprzyjemni wspólnie spędzony czas. Zachęca to dzieci do 
działania, pomaga wyzbyć się egoizmu i powoduje, że zaczynają zasta-
nawiać się, jak mogą pomóc osobom wokół siebie. Wypełnianie obowiąz-
ków domowych skłania również do większej hojności wobec innych oraz 
uczy wdzięczności za dobro i pomoc otrzymywaną od innych.

Odpowiedzialność: Przydzielanie dziecku konkretnego zadania spra-
wia, że zdaje sobie ono sprawę z tego, że funkcjonowanie rodziny zależy 
także od niego samego oraz wykonanego przez nie obowiązku – cze-
goś, co ma wpływ na jakość życia wszystkich. Dzieci uczą się na pozio-
mie podświadomości, że ich działania mają wpływ na innych, podob-
nie jak niewykonanie zadania. Poczucie odpowiedzialności wobec 
innych kształtuje dobrego obywatela.

Porządek: Mając konkretne zadania do wykonania, dziecko uczy się 
porządkować i organizować swój czas. Dzieci nie mogą mieć długiej 
listy rzeczy do zrobienia, niemniej jednak odpowiednio dopasowane 
obowiązki pomogą im zwalczyć lenistwo i nauczą wykonywania pracy 
przed odpoczynkiem (a nie po).

Na podstawie artykułu „Obowiązki domowe są zapowiedzią sukcesu”, 

Akademia Familijna, 2020.
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Przykładowe 100 obowiązków domowych Leader100
 (uporządkowane według wieku):

1-2 ROK ŻYCIA

1.  Wyrzucam swoją pieluszkę do kosza.

2.  Odkładam rzeczy do kosza.

3.  Odkładam gąbkę na miejsce.

4.  Przygotowuję buty na następny dzień.

5.  Sprzątam zabawki.

6.  Wyłączam światło w pokoju.

7.  Wyjmuję pieczywo na śniadanie.

8.  Pomagam schować produkty po śniadaniu.

3-4 ROK ŻYCIA

9.  Zdejmuję ubrania oraz buty i odkładam je na swoje miejsce.

10. Ścielę łóżko.

11.  Sprzątam zabawki, kiedy skończę się bawić.

12. Pomagam nakryć stół do posiłku.

13. Jestem odpowiedzialny za utrzymanie porządku w przedpokoju.

14. Gaszę światło - jestem odpowiedzialny, żeby światło paliło się tylko wtedy, 

kiedy jest taka potrzeba.

15.  Wkładam talerze (lub tylko sztućce) do zmywarki.

16.  Wyjmuję talerze (lub tylko sztućce) ze zmywarki.

17.  Przynoszę pieluszki dla młodszego rodzeństwa, wynoszę brudne pieluszki.

18.  Pomagam w sprzątaniu zabawek po młodszym rodzeństwie.

19.  Zbieram owoce.

20.  Smaruję chleb masłem i dżemem.

21.  Porządkuję książki według wielkości.

22.  Układam moje maskotki na łóżku i półkach.

23.  Przygotowuję ubranie na następny dzień.

Na cały rok
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5-6 ROK ŻYCIA

24.  Porządkuję szczoteczki do zębów wszystkich domowników.

25.  Układam buty wszystkich członków rodziny na półce.

26.  Dbam, żeby papier toaletowy i czysty ręcznik zawsze były w toalecie.

27.  Podlewam kwiaty.

28.  Pomagam w opróżnieniu zmywarki.

29. Myję się i ubieram samodzielnie.

30.  Odkładam piżamę na miejsce.

31.  Odkładam brudne ubrania do kosza.

32.  Przygotowuję pościel do prania.

33.  Przed praniem oddzielam kolorowe ubrania od białych.

34.  Pilnuję, aby nie brakowało w łazience pasty do zębów, mydła i szamponu.

35.  Przygotowuję wodę dla psa lub innego zwierzątka domowego.

36.  Chowam czyste ubrania do szafy.

37.  Podaję smoczek młodszemu bratu/ młodszej siostrze.

38.  Daję pieniądze na ofi arę podczas niedzielnej Mszy świętej.

39.  Odkładam listy oraz gazety i czasopisma na swoje miejsce.

40.   Jestem odpowiedzialny za to, aby przed obiadem wszyscy domownicy 

odłożyli do koszyka swoje telefony komórkowe lub tablety i stawiam go da-

leko od stołu.

41.   Zamiatam/odkurzam/myję podłogę (to również pomaga w rozwoju obrę-

czy barkowej, która odgrywa znaczącą rolę w nauce pisania).

42.  Wyciągam ubrania z pralki. 

43.  Piorę bieliznę w rękach (również, aby polepszyć umiejętności motoryczne).

44.  Segreguję ubrania (co pomaga później w nauce matematyki).

45.  Pomagam rodzicom w robieniu zakupów.

46.   Myję garnki (to również pomaga w rozwoju obręczy barkowej, która od-

grywa znaczącą rolę w nauce pisania).

47.   Ścieram kurz z mebli (to również pomaga w rozwoju obręczy barkowej, 

która odgrywa znaczącą rolę w nauce pisania).
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48. Sprzątam w ogrodzie: grabię liście, zrywam chwasty, wywożę je na taczce.

49.  Myję lustra (również pomaga w rozwoju obręczy barkowej, która odgrywa 

znaczącą rolę w nauce pisania).

7-8 ROK ŻYCIA

50.  Pomagam w myciu auta.

51.  Nakrywam stół do posiłku i sprzątam po posiłku.

52.  Pakuję plecak do szkoły na następny dzień.

53.  Przygotowuję prosty posiłek (śniadanie lub podwieczorek).

54.  Regularnie (np. co wieczór) czytam książki młodszemu rodzeństwu.

55.  Rozpakowuję zakupy i chowam produkty w odpowiednich dla nich miejscach.

56.  Porządkuję szafki w kuchni.

57. Wkładam uprzednio przygotowane ubrania do pralki, mama lub tata zaj-

mują się jej włączeniem.

58.  Odbieram telefon.

59.  Karmię zwierzątka domowe.

60.   Pomagam w przygotowaniu deseru – wyrabiam ciasto, robię ciasteczka/

rogaliki, itp. (również, aby polepszyć umiejętności motoryczne).

61.  Odkładam przeczytane książki na miejsce.

62.  Podciągam i spuszczam rolety.

9-11 ROK ŻYCIA

63.  Odkładam mój plecak szkolny oraz plecak mojego młodszego rodzeństwa 

na swoje miejsce.

64.  Poleruję buty swoje i reszty domowników.

65.  Robię listę zakupów.

66.  Sprzątam swój pokój.

67.  Prowadzę wieczorną modlitwę.

68.  Ściągam z suszarki suche pranie.

69.  Sprawdzam, czy z żadnego kranu nie kapie woda.

70.  Porządkuję półkę z książkami.

Na cały rok
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71.  Pomagam w rozwieszaniu prania.

72.  Myję drzwi i klamki.

73.  W weekend pomagam przygotować śniadanie dla wszystkich.

12-14 ROK ŻYCIA

74. Przygotowuję kanapki do szkoły.

75. Wyprowadzam psa na spacer.

76. Rozwieszam pranie.

77. Podlewam ogród.

78. Opiekuję się młodszym rodzeństwem.

79. Prasuję ubrania.

80. Odkurzam i myję samochód.

81. Wynoszę śmieci.

82. Robię drobne zakupy.

83. Piekę ciasto, biszkopt etc.

84. Trzepię dywany i wycieraczki.

85. Przygotowuję śniadanie dla wszystkich.

86. Zamiatam chodnik, zbieram liście i wyrzucam je do odpowiedniego pojemnika.

15-16 ROK ŻYCIA

87. Pomagam przy zakupach internetowych.

88. Naoliwiam drzwi, które skrzypią.

89. Przygotowuję obiad.

90. Robię zakupy.

91. Pomagam dziadkom.

92. Myję okna.

93. Koszę trawnik.

94. Sprzątam łazienkę.

17-18 ROK ŻYCIA

95. Wybieram fi lmy do obejrzenia z rodziną.

96. Wymieniam przepalone żarówki w domu.
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97. Inicjuję i biorę odpowiedzialność za projekty, które służą mojej rodzinie 

i ludziom wokół mnie.

98. Organizuję i planuję rodzinny weekend: gry, wycieczki, sport, piknik itp.

99. Pomagam rodzeństwu w nauce.

100. Koordynuję Program Leader100 w domu.

 
4. OSOBISTY PLAN ROZWOJU I TRENINGU DZIECKA

Każde dziecko uczestniczące w Programie Leader100 SPORT ma kon-
kretne cele i wyzwania, które pomagają mu w rozwoju kompetencji 
i w utrwalaniu dobrych nawyków (nie tylko w trakcie zajęć sportowych). 
Pracuje nad nimi w szkole, ale znacznie lepszy efekt osiągnie wów-
czas, gdy będzie również systematycznie pracowało nad nimi w domu 
i na zajęciach pozalekcyjnych.

Aby dziecko mogło śledzić swoje postępy w realizacji swojego wy-
zwania z Rodzinnego Planu Rozwoju, wyzwania dotyczącego nauki, 
obowiązku domowego itp. rodzice mogą zrobić kopię rysunku poni-
żej, wpisać wyzwanie lub obowiązek domowy dziecka i umieścić go 
w widocznym miejscu w jego pokoju, tak aby każdego dnia mogło 
ono zaznaczać swoje postępy, używając zaproponowanego schema-
tu. Na następnych stronach załączamy dwa rysunki z proponowaną 
grafi ką dla dzieci w różnym wieku. Oczywiście poniższe tabele można 
zastosować także dla innych dzieci, które nie uczestniczą w Programie 
Leader100 SPORT, a które także chciałyby pracować nad konkretnymi 
wyzwaniami.

Na cały rok
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 REALIZUJĘ MÓJ PLAN ROZWOJU I TRENINGU 
(dzieci w wieku do 8 lat)
Wyzwanie lub obowiązek domowy: .......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Aby zobaczyć, jak dziecku idzie realizacja swojego wyzwania lub 
obowiązku domowego, każdego dnia zamalowuje jeden wagon, uży-
wając odpowiedniego koloru. Jako podsumowanie każdego tygodnia, 
rodzice kolorują lokomotywę na odpowiedni kolor, w oparciu o to, jak 
bardzo dziecko się starało i ile wysiłku włożyło. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

muszę się 
poprawić

wykonuję 
to dobrze

wykonuję 
to bardzo 
dobrze

(czerwony) (zielony)(pomarańczowy)
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REALIZUJĘ MÓJ PLAN ROZWOJU I TRENINGU 
(dzieci w wieku powyżej 8 lat)
Wyzwanie lub obowiązek domowy: .......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Aby zobaczyć, jak dziecku idzie realizacja swojego wyzwania lub 
obowiązku domowego, każdego dnia zamalowuje jedno okienko ta-
beli, używając odpowiedniego koloru lub rysuje odpowiednią fi gurę. 
Podsumowanie każdego tygodnia wypełniają rodzice w oparciu o to, 
jak bardzo dziecko się starało i ile wysiłku włożyło.

muszę się 
poprawić

wykonuję 
to dobrze

wykonuję 
to bardzo 
dobrze

(czerwony) (zielony)(pomarańczowy)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Podsumowanie 
I tygodnia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Podsumowanie 
II tygodnia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Podsumowanie 
III tygodnia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Podsumowanie 
IV tygodnia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Podsumowanie 
V tygodnia
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5. INNE DOBRE PRAKTYKI RODZINNE

a. Wspólne posiłki

Podobno najlepszym „czworonożnym” przyjacielem człowieka jest 
łóżko. Skoro tak, to najlepszym „czworonożnym” przyjacielem rodziny 
jest niewątpliwie stół. Prostokątny, owalny lub okrągły, tak powszedni, 
że często zapominamy o jego niezwykłej mocy. Podczas jednej z au-
dycji, do których nas zaproszono, zadzwoniła słuchaczka, opowiadając 
o swoim mieszkaniu w czasach PRL-u, z niską ławą przy wersalce, gdzie 
nie sposób było wspólnie zasiąść do posiłku. Każdy jadł więc gdzie po-
padło, ktoś przy ławie z kolanami pod brodą, ktoś na wersalce z tale-
rzem na kolanach. Ona sama przeważnie w mikroskopijnej kuchence. 
W pewnej chwili dostrzegła, że jej życie rodzinne zmierza do rozpadu: 
brak wspólnych rozmów, coraz słabsze więzi… Nie wiedząc, co robić, 
w akcie desperacji wyrzuciła ławę i parę innych gratów, a na to miejsce 
kupiła duży stół. Następnie zarządziła regularne rodzinne posiłki. Za-
działało, sytuacja uległa poprawie.

Inna pani wspominała, jak tuż po wojnie siedzieli z mężem przy stole, 
na którym często pojawiał się przysłowiowy chleb ze smalcem, popi-
jany zbożową kawą. Kobieta ta dotąd czule wspomina te wieczory przy 
blasku naftowej lampy, jednak nie z powodu tego, co było na stole, 
lecz przez to, co działo się wokół niego.

Badania pokazują znaczącą różnicę w liczbie rozwodów, samobójstw 
i uzależnień wśród młodzieży z rodzin o zbliżonym poziomie wykształ-
cenia i statusie materialnym, które różni jedynie to, że w jednych jadło 
się jeden wspólny posiłek w ciągu dnia, w drugich zaś nie. Jeszcze kil-
ka lat temu, prowadząc wykłady na ten temat, pytaliśmy: czy centrum 
waszego życia rodzinnego jest stół czy telewizor? Teraz atomizacja po-
stąpiła jeszcze dalej. Cytując towarzyszy z minionej epoki: „stanęliśmy 
nad przepaścią i uczyniliśmy wielki krok naprzód”. Nie ma już nawet 
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rodzinnego gapienia się w telewizor, kłótni o pilota i wybór programu. 
W wielu domach każdy ze smartfonem w ręku orbituje w swojej wła-
snej galaktyce, mijając się z innymi o lata świetlne, a „głoda zabija” sam, 
nieraz nie odrywając oczu od ekranu.

Nie ulega wątpliwości, że trzeba przełamać ten fatalny dla całej 
rodziny schemat, jeśli już w niego wpadliśmy. W tygodniu chociaż je-
den posiłek w ciągu dnia, śniadanie lub kolacja, zależnie od możliwo-
ści, zjedzmy wspólnie… Nie takich heroicznych wyczynów dokonuje-
my, gdy naprawdę nam na czymś zależy. W weekendy zorganizujmy 
wszystkie posiłki, o stałej porze dla wszystkich domowników. Będzie 
to okazja do popatrzenia sobie w oczy, dostrzeżenia kto jest smutny, 
kto ma kłopoty, opowiedzenia sobie o tym, co wydarzyło się ostatnio, 
wspólnego śmiechu, rodzinnych opowieści, przekazywania dzieciom 
postaw i wartości. Jak wszystko, co dobre, wymaga to nieco wysiłku, 
planowania i organizacji, ale ta inwestycja zwróci się stokrotnie. Po-
stawmy zatem na rodzinny stół!

Ania i Janusz W., Polska, 2022 r.

b. Randki małżeńskie
To połączenie słów wielu osobom może wydać się dziwne. Randka ko-
jarzy się przecież z czymś tajemniczym i romantycznym, ze spotkaniem 
dwojga zakochanych osób… Na randki chodziło się przecież w czasach 
narzeczeńskich, ale teraz – tyle lat po ślubie?

Pamiętajmy, że ślub to dopiero początek, a nie koniec wspaniałej 
drogi, którą mamy iść wspólnie do końca życia. Każda z małżeńskich 
dróg jest inna, każda ma swoje piękne, trudne, a nieraz nawet drama-
tyczne etapy. Nie na wszystko mamy wpływ, niektóre rzeczy są od nas 
niezależne. Ale to, co na pewno możemy zrobić, to dbać, aby nasza 
miłość – wypróbowana w życiowych zmaganiach – z czasem nie ob-
umarła i nie oklapła, lecz była coraz mocniejsza i piękniejsza, a małżeń-
ska przyjaźń i zaufanie z czasem rosły, a nie słabły, żeby po prostu było 
nam ze sobą dobrze i chciało nam się ze sobą żyć… jak najdłużej.
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Wiemy, że nic nie dzieje się samo. Ogród, dom, nawet samochód, 
pozostawione samym sobie, „niezaopiekowane” – marnieją i niszczeją. 
Rzeczy dobre i wartościowe zawsze wymagają czasu i wysiłku, często 
również planowania. Dlatego warto znaleźć i zaplanować czas na to, 
by świadomie, a nie „przy okazji” albo „jak się uda”, albo „gdy dzieci do-
rosną” pielęgnować naszą małżeńską relację.

Musimy zrozumieć i przyjąć, że to relacja małżeńska jest funda-
mentem, na którym opiera się cała nasza rodzina, i od której zależy jej 
szczęście. Szczęśliwe życie rodzinne to coś, co ponad dziewięćdzie-
siąt procent Polaków stawia na pierwszym miejscu wśród życiowych 
wartości. Wspaniale, ale jak to wygląda w praktyce? Ile czasu i wysił-
ku wkładamy w to, żeby to się faktycznie działo? Randki małżeńskie, 
czyli czas, poświęcany konkretnie na dbanie o naszą relację, to jeden 
z konkretnych i prostych sposobów, które w tym pomagają. Oto kilka 
konkretnych podpowiedzi, jak powinny wyglądać:

1. Powinny być regularne (przecież również nasze ciało karmimy 
i poimy regularnie, w ten sam sposób sprzątamy też nasz dom, pielę-
gnujemy ogród, tankujemy samochód);
2. Warto zaplanować i wpisać sobie do kalendarza stałe terminy i na-

prawdę starać się nie odwoływać ich z błahych przyczyn (przecież 
tak nie postępujemy w przypadku innych ważnych dla nas spotkań);

3. Podczas randki małżeńskiej można gdzieś wyjść (lub nawet wyje-
chać), można też po prostu spędzić razem czas we dwoje w domu. 
Ważne jest, aby starać się pielęgnować naszą miłość w określonym 
rytmie, np. godzina lub dwie, raz w tygodniu: wspólna kawa, wino, 
fi lm, rozmowa, czytany razem fragment książki i dyskusja o nim, oglą-
danie zdjęć, spacer. Raz w miesiącu (przynajmniej!), wspólne wyj-
ście: kawiarnia, kino, dłuższy spacer lub wycieczka. Jest to wspaniała 
okazja, żeby spojrzeć na siebie „na nowo”, nie w kontekście kuchni, 
rachunków i codziennych zmartwień; żeby ładniej się ubrać, uma-
lować. Jednym słowem – żeby odświeżyć naszą miłość i na nowo 
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się w sobie zakochać. Raz do roku (przynajmniej!) – wspólny wyjazd 
na kilka dni, na weekend albo chociaż na jedną noc. Oczywiście 
te randki nie zastępują codziennych przynajmniej 10 minut rozmowy 
(o nas, a nie o sprawach do załatwienia).

4. Niech randki małżeńskiej – domowej, wyjściowej czy wyjazdowej 
– nie zdominują tematy rodzinne, wychowawcze, organizacyjne… 
Postarajcie się oderwać na moment od codzienności – spojrzeć 
sobie czule w oczy, przytulić czy wziąć za rękę w kinie lub przy ka-
wiarnianym stoliku, opowiedzieć o swoich marzeniach, przemyśle-
niach (oczywiście również poza randką warto to robić tak często, jak 
to możliwe!). Chodzi o to, żebyście z każdej randki wracali bardziej 
zakochani i bliżsi sobie, a nie pokłóceni i obrażeni z powodu nie-
zapłaconych rachunków i kłopotów szkolnych dzieci. Swoją drogą, 
wszystkie te codzienne wspólne zmagania też będą łatwiejsze, jeśli 
najpierw zadbacie o wzajemną relację.

5. Opieka do dzieci… Kiedy mamy do załatwienia jakąś ważną sprawę 
(bank, duże zakupy, sprawa urzędowa) jakoś zawsze udaje nam się 
znaleźć i opłacić opiekę do dzieci (starsze dzieci, rodzina, zaprzyjaź-
niona studentka lub emerytka…). Dlaczego w tym przypadku miałoby 
być inaczej?

Niektóre małżeństwa mówią, że owszem, miłość małżeńska to waż-
na rzecz, ale teraz, kiedy dzieci są małe albo dorastają, jest wciąż tyle 
problemów i rzeczy do zrobienia – po prostu nie ma na to czasu. Ste-
phen Covey, znany autor poradników rodzinnych pisze: „Nie mów, 
że nie masz na to czasu, bo po prostu nie masz czasu, żeby tego nie ro-
bić”2. Jeśli teraz nie zainwestujemy czasu w naszą miłość, potem mał-
żeńskie kłótnie, poczucie oddalenia i wypalenia, być może terapia albo 
nawet rozstanie, wszystko to zabierze znacznie więcej czasu, nerwów, 
stresu, żalu i rozpaczy, zresztą nie tylko nam samym, lecz również na-

2  Stephen R. Covey „7 nawyków szczęśliwej rodziny”
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szym dzieciom, bliskim… i – w szerokiej perspektywie: całemu społe-
czeństwu.

Tak więc, nie odkładajmy troski o naszą miłość na później, bo póź-
niej często oznacza „za późno”. Życie to nie serial na Netfl ixie ani gra 
komputerowa – niektórych rzeczy nie da się niestety cofnąć, nadrobić 
i przeżyć jeszcze raz według innego scenariusza.

Postanówmy więc, nie odkładając tego na jutro, że zaczniemy (jeśli 
jeszcze tego nie robimy), organizować sobie małżeńskie randki – czas 
tylko dla siebie, jak wtedy, gdy byliśmy narzeczonymi. I to niezależnie 
od tego, czy jesteśmy już dziesięć, piętnaście czy dwadzieścia pięć lat 
po ślubie. Niech będą zaplanowane (zapisane w kalendarzu!), nieraz spon-
taniczne, krótsze lub dłuższe, zwyczajne albo bardziej uroczyste, z okazji 
i bez okazji. To nie jest dziwactwo ani fanaberia, lecz po prostu ważna in-
westycja w naszą małżeńską miłość i w szczęście naszej rodziny.

c.  Spotkanie rodzinne – sposób na budowanie jeszcze lepszych re-
lacji w rodzinie i na rozwój dobrych nawyków i kompetencji

Na pewno często zastanawiacie się, jak utrzymać dobry kontakt z wa-
szymi dziećmi; dać im do zrozumienia, że są dla was ważne oraz jak 
właściwie zadbać o relację w rodzinie. Spotkania rodzinne to jeden 
z ważnych i stałych elementów, który pomaga budować więzi w ro-
dzinie. To tzw. „czas dywanowy”, kiedy siadamy w kręgu na podłodze, 
w fotelach lub przy stole. Aby spotkania rodzinne miały sens, powinny 
być prowadzone systematycznie, czyli co najmniej raz w tygodniu. Ich 
przebieg wyznacza podobna, wspólnie ustalona struktura, bo doświad-
czenie mówi, że dorośli lubią wiedzieć co będzie się działo, a z kolei 
małe dzieci lubią powtórzenia. Aczkolwiek z drugiej strony, czasami 
warto wprowadzić małe modyfi kacje na użytek potrzeb sytuacji lub 
konkretnego domownika.
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Zawsze także możemy wspólnie ustalić zasady, które będą obowią-
zywać podczas spotkań rodzinnych. Na przykład:
• w danej chwili mówi jedna osoba – by tego się uczyć, tutaj możemy 

zastosować, tzw. „mówiący kamień” – mówi ta osoba, która trzyma 
wyznaczony przedmiot,

• rozmawiamy bez krytykowania, wyśmiewania, oceniania czy porów-
nywania. Wszyscy wiedzą, że upomnienie rodzicielskie lub brater-
skie udziela się na osobności „w cztery oczy” (lub sześć, kiedy oboje 
rodziców uczestniczą w rozmowie)

• rozmawiamy przy wyłączonych „ekranach” (wyłączamy telewizor 
i odkładamy na bok telefony komórkowe)

Kiedy jest dużo tematów i każdy domownik chce coś mówić, kwestią 
drażliwą może być kolejność wypowiedzi, dlatego warto z wyprzedze-
niem zastanowić się, jak to zorganizować. Możemy na przykład przygo-
tować karteczki z imionami i wylosować pierwszą osobę, która następ-
nie wybierze kolejną podając jej „mówiący kamień” itd.

W niektórych rodzinach spotkania zaczynają się od wyrażenia 
wdzięczności, tzn. podziękowania poszczególnym członkom rodziny 
za coś, czego od nich doświadczyliśmy. Jest to bardzo ważny moment, 
na który każdy czeka, gdyż nie zawsze na co dzień pamiętamy o tym, 
aby komuś podziękować, za to co dla nas zrobił, powiedział itd. Tak 
rozpoczęte spotkanie wprowadza miłą i sympatyczną atmosferę oraz 
zachęca do dalszej rozmowy.

Dobre słowa są gestami miłości i dzięki nim wzrastamy w naszym 
człowieczeństwie. Czasem zdarza się, że trudno jest przypomnieć so-
bie, za co podziękować lub przeszkadzają w tym trudne emocje. Wte-
dy pomocne może być zwrócenie się do wszystkich: „Czy ktoś może 
podpowiedzieć Kasi, za co może podziękować Michałowi?”

Rundkę wdzięczności warto wykorzystać również na co dzień, np. gdy 
widzimy, że w naszych relacjach zaczynają dominować nieprzyjemne 
emocje. Wtedy pomoże nam to poczuć, że jesteśmy dla siebie ważni.
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Następnie jest czas na „sprawy do przegadania”, tutaj dajemy prze-
strzeń na to, aby domownicy podzielili się swoimi tematami, które 
są dla nich ważne. Część spotkania rodzinnego może być również 
poświęcona na rozmowy tematyczne lub organizacyjne, np. z czego 
jesteśmy dumni, najszczęśliwsze lub najsmutniejsze wydarzenie ty-
godnia, ustalenia dotyczące planu weekendowego, wakacji, wspólna 
rozmowa o celach i przebiegu Rodzinnego Planu Rozwoju, aktualizacja 
listy obowiązków domowych etc. 

Można też poświęcić trochę czasu spotkania na wspólne rozwiązy-
wanie problemów, jednak większość rodzin stara się na bieżąco rozwią-
zywać pojawiające się trudności, a wspólny czas spotkania rodzinnego 
przeznaczyć na cieszenie się z bycia razem. Oczywiście, w tym o czym 
rozmawiać na spotkaniach rodzinnych, dużo pomagają rodzicielskie 
obserwacje dotyczące tego, co się dzieje w rodzinie (i na świecie) i za-
uważone w ten sposób lub (np. zgłaszane przez starsze rodzeństwo) 
potrzeby konkretnych domowników lub całej rodziny.

Ważne jest, aby wszyscy domownicy się organizowali w ten sposób, 
by zawsze mogli być obecni na spotkaniu (jeśli ktoś wyjątkowo jest 
w podróży, zawsze może uczestniczyć w nim online), nawet wtedy, gdy 
praca zawodowa, nauka lub działalność społeczna zdają się wymagać 
większego poświęcenia czasu i energii.

Jeśli ktoś z domowników żyje w okolicznościach, które powodują, 
że zwykle nie ma czasu na spotkania rodzinne, warto razem z resztą 
rodziny znaleźć rozwiązanie, by regularne spotkania całej rodziny były 
możliwe.

Spotkania rodzinne mają ogromny wkład w to, aby dom był prawdzi-
wym ogniskiem domowym: z prawdziwą miłością; bez sentymentali-
zmu; w którym każdy domownik znajduje nową siłę i zachętę do pracy, 
do nauki i do służenia i pomagania innym. Również z tego powodu na-
leży zadbać o to, aby salon lub miejsce spotkań był przyjemne, urzą-
dzone z dobrym gustem i z domową atmosferą, ponieważ ważne jest, 
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abyśmy mieli to miejsce odpoczynku, w którym uzupełniamy energię 
poświęconą służbie innym.

Spotkania rodzinne to wspaniały sposób na życie w familijnym duchu. 
Można wtedy mówić prosto, bez zmieszania, można też opowiedzieć coś 
śmiesznego. Nie ma przecież nic złego w żartowaniu z innymi domow-
nikami, pod warunkiem, że żarty te nie będą złośliwe czy nie na miejscu. 
Ważne jest, aby zachowywać się z naturalnością i pewnością siebie, czyli 
tak jak powinniśmy się czuć w swoim domu. Gdyby w tym działaniu było 
coś nieodpowiedniego, czujna miłość rodziców i braci dałaby nam o tym 
znać poprzez rodzicielskie lub braterskie upomnienie.

Tematyka rodzinnych rozmów (nie tylko z okazji cyklicznych spotkań 
rodzinnych) może i powinna być bardzo różnorodna: anegdoty z pracy 
zawodowej; ze szkoły; z działalności pozaszkolnej lub społecznej; wia-
domości od naszej dalszej rodziny, przyjaciół lub znajomych; komenta-
rze na tematy kulturowe czy bieżące wiadomości.

Czasami, być może z okazji urodzin lub innej uroczystości do świę-
towania, spotkanie może przybrać inny charakter: na przykład poja-
wia się muzyka i śpiewamy, traktując to jako zewnętrzną manifestację 
tej radości, która jest zwyczajowym klimatem naszej rodziny. Tak więc 
wszyscy wiemy, jak z przyjemnością udostępnić innym domownikom 
swoje talenty, które każdy ma, aby wnieść radość do życia innych. I bez 
mówienia że „nie umiem” lub „nie mogę”, śpiewamy, tańczymy i robimy 
wszystko to, co może uczynić życie innych przyjemniejszym.

Podobnie jak w innych momentach życia rodzinnego, skuteczność 
spotkania polega na delikatnym przeżywaniu rodzinności i na duchu 
ofi ary każdego z domowników, ponieważ prawdziwa miłość pole-
ga na tym, by radośnie i dyskretnie umieć zrezygnować z własnych 
upodobań, aby umilić życie innym. A to ma wiele konkretnych skutków, 
które sprawiają, że nasze życie rodzinne staje się przyjemne: uważanie 
na innych; odgadywanie ich potrzeb; zaspokajanie ich gustów; w miarę 
możliwości dobrowolne pozbawianie się małego komfortu, aby innym 
było wygodniej; słuchanie i interesowanie się tym, co mówią itd.
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Na spotkaniach tych praktykowane są niezliczone cnoty, dlatego 
musimy je starannie przygotowywać, dbać o ich właściwy przebieg 
oraz uczyć najmłodszych domowników, aby czynili to samo, aby za-
wsze zachowywali tego „ducha rodzinnego”, który jest tak ważny i tak 
ubogaca tę małą komórkę społeczną. Pamiętajmy, by podczas tych 
rozmów dbać o delikatność we wzajemnym traktowaniu. Nasz styl ży-
cia rodzinnego powinien być coraz bardziej przyjacielski, serdeczny 
i ofi arny. Uważnie traktujmy prośby i potrzeby innych, dajmy im odczuć, 
że jesteśmy gotowi się nimi zajmować z poświęceniem (rezygnując 
tym samym z naszego wygodnictwa) z miłości do nich.

Podczas spotkań unikamy kłótni, mocnych dyskusji i polemik. 
W sprawach gdzie „nie ma dogmatów” (sport, polityka, moda, turystyka 
etc.) każdy swobodnie niech podtrzymuje swój punkt widzenia i swoje 
racje, a reszta rodziny powinna wiedzieć, jak słuchać wszystkich z sza-
cunkiem i spokojnie wysłuchiwać i rozważać różne opinie.

Rodzinne spotkanie jest dojrzałym owocem jedności i pozytywnych 
uczuć, które panują w każdym domu; a jednocześnie jest powodem 
tego zjednoczenia serc, ponieważ ułatwia i polepsza wzajemne pozna-
nie, które prowadzi do jeszcze większej rodzinnej miłości.

Młodsze dzieci mogą czasem odczuwać trudność w uczestniczeniu 
w takich spotkaniach, ponieważ niełatwo im utrzymać uwagę w sku-
pieniu przez dłuższy czas i szybko się nudzą, dlatego warto wziąć ten 
aspekt pod uwagę i zagospodarować czas dziecku, w taki sposób, aby 
spotkanie było dla niego przyjemnością, a nie dodatkowym obciąże-
niem.

Spotkanie rodzinne jest też dobrym momentem, aby mama i tata 
pokazywali swoją jedność, przede wszystkim unikając kłótni lub moc-
nych dyskusji ze sobą w obecności dzieci. Jeśli któreś z nich nie zgadza 
się z tym, co powiedział lub zaproponował współmałżonek na spo-
tkaniu, lepiej jest nie zaprzeczać mu publicznie, lecz wrócić do tego 
tematu później i porozmawiać na osobności. Jeśli skutkiem tej prywat-
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nej rozmowy, rodzice decydują inaczej niż mówiono lub proponowa-
no na spotkaniu, zawsze mogą przy następnej okazji, zakomunikować 
dzieciom, że rodzice zastanowili się nad tym wszystkim jeszcze raz 
i w związku z tym, trzeba zrobić inaczej niż było wcześniej ustalone. 
Jest to też dobrą lekcją dla dzieci, że można, i czasami trzeba, zmienić 
opinię bądź decyzję, jeśli się ma więcej informacji na konkretny temat 
lub gdy nasza sytuacja uległa zmianie.

Rosa i Chema Pich, rodzice wielodzietnej rodziny, wspominali często, 
że w ich domu było ważne, aby obydwoje rodzice mieli podobne spoj-
rzenie na reakcje lub komentarze dzieci w trakcie spotkań rodzinnych 
(czy innych wspólnych sytuacji, np. posiłków), a także to, że mama i tata 
siedzą obok siebie, po tej samej stronie stołu etc. W ten sposób oboje 
mogli patrzeć na to dziecko, które akurat mówi, podobna była ich per-
spektywa na to, co się dzieje dookoła etc.

Pod koniec spotkań rodzinnych dobrze jest zrobić coś, co sprawia 
wszystkim przyjemność, np. pograć w ulubioną grę planszową, pójść 
na spacer lub wspólnie obejrzeć fi lm. Często rodziny dbają też o to, aby 
takie spotkanie zakończyć ulubionym deserem.

Spotkania rodzinne uczą wielu kompetencji społecznych i dobrych 
nawyków życiowych, m.in. czekania na swoją kolej, mówienia i przyj-
mowania komplementów, komunikacji, doceniania innych ludzi, współ-
pracy i rozwiązywania problemów.
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MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

Wstęp: W rozdziale 2 opisywaliśmy w sposób skrócony, jak dzieci 
pracują w ramach Programu Leader100 SPORT w przedszkolach 
i w szkołach. W tym załączniku, zostaną wytłumaczone szerszej 
podstawy metodologiczne tych zajęć. Znajdują się tutaj również 
materiały do korzystania na lekcjach w każdym kwartale.

PRZYPOMINAMY O FAZACH LEKCJI TRENINGOWEJ

Przedszkole i szkoła podstawowa to obok domu rodzinnego jedne 
z tych miejsc, które najmocniej oddziałują na wielowymiarowy rozwój 
i wychowanie dziecka. Sposób realizacji podstawowych funkcji tych 
placówek oświatowych wyrażają cele pedagogiczne, dotyczące za-
równo nauczania, jak i wychowania. Program Leader100 SPORT i su-
gerowany przez niego sposób prowadzenia zajęć doskonale wpisuje 
się w podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz szkoły 
podstawowej.

W Leader100 SPORT praca z dziećmi opiera się na kształtowaniu 
konkretnych kompetencji społecznych poprzez sport oraz poprzez 
konkretne działania w szkole i w domu. Za podstawę wsparcia w pro-
cesie rozwoju ucznia przyjmowana jest jego zdolność do wzrostu i po-
stępu, a także do uczenia się i podejmowania decyzji w oparciu o wła-
sne uzasadnione potrzeby i doświadczenia. Współczesna pedagogika, 
która jest wykorzystywana w Programie Leader100 SPORT, umożliwia 
poznawanie i zaspokajanie potrzeb najmłodszych, z jednoczesną dba-
łością o ich rozwój psychofi zyczny.

Treści lekcji treningowej (tak określamy w tym poradniku zajęcia 
psychomotoryczne oraz lekcje wychowania fi zycznego) w swojej głów-
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nej części oparte są o ćwiczenia, zabawy i gry, w których najistotniejsze 
są zadania i scenariusze, związane z kształtowaniem wybranych kom-
petencji.

Zachęcamy do tego, aby lekcje treningowe w szkołach w ramach 
Programu Leader100 SPORT odbywały się trzy razy w tygodniu, a ich 
długość nie przekraczała 30 minut.. Każdą z nich należy podzielić 
na trzy fazy, w których dziecko będzie doświadczało zmiennych śro-
dowisk, usprawniających procesy uczenia się oraz rozwijania umiejęt-
ności i kompetencji osobistych oraz społecznych. Każda faza powinna 
trwać od 3 do 12 minut. Poniżej opisujemy ich specyfi kę:

Faza nauczania – proces ten polega na uświadomieniu dziecku prawi-
dłowości i znaczenia ruchu. Podstawową formą pracy w tej fazie są me-
todyczne ciągi prostych ćwiczeń, a sposobem realizacji jest metoda 
obwodowa, w której uczestnicy zajęć wykonują jedno ćwiczenie po dru-
gim, z przerwami pomiędzy nimi, bądź bez przerwy. W fazie nauczania 
istotne znaczenie odgrywa reguła, że każde dziecko uczy inne dziecko.

Faza doskonalenia – proces ten polega na łączeniu ćwiczeń w formy 
bardziej złożone. Narzędziami w fazie doskonalenia są przede wszyst-
kim segmenty ćwiczeń oraz zabaw, które niosą ze sobą określony 
ładunek emocjonalny. Istotą doskonalenia jest przejście na wyższy 
poziom posługiwania się wyuczonymi elementami i umiejętnościami 
z pierwszej fazy oraz stworzenie dzieciom nowego środowiska, bodź-
ców i warunków do działania samodzielnie lub w grupie.

Faza trenowania i gry – proces ten polega na wykorzystaniu systemu 
uproszczonych i zadaniowych gier, przy jednoczesnym zastosowaniu wy-
sokich intensywności działania. W tej fazie istotne jest, aby gry wykorzysty-
wały umiejętności ćwiczone i kształtowane w dwóch pierwszych fazach. 
Charakter gier powinien być nastawiony przede wszystkim na rozwijanie 
umiejętności i kompetencji, a nie tylko na zwycięstwo w rywalizacji.

Materiały dla nauczycieli
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Warto podkreślić, że w ramach Programu Leader100 SPORT cała 
dydaktyka i metodyka pracy z uczniem zostały gruntownie przebudo-
wane w stosunku do standardowej pracy na lekcji wychowania fi zycz-
nego w myśl hasła „Przez sport do kompetencji”.

Odpowiedni wybór ćwiczeń i gier lub dobór w pary, trójki lub czwórki 
sprzyja rozwojowi m.in. takich kompetencji jak: komunikacja, praca ze-
społowa, odpowiedzialność, samodoskonalenie, otwartość na innych, 
porządek, osiągnięcie wspólnych celów itp.

Na lekcjach treningowych Programu, uczniowie nie tylko uczą się 
konkretnych ruchów, ćwiczeń lub gier, ale również zdają sobie sprawę 
z tego, że jeśli chcą coś udoskonalić, muszą zastanowić się, co jest 
do poprawy (analogicznie samoocena lub diagnoza stanowi pierwszy 
etap rozwoju osobistego), następnie ustalić cele, tj. co chcą ćwiczyć i 
w jakich sytuacjach (drugim etapem rozwoju osobistego jest ustalenie 
planu), oraz realizować ustalony plan (to trzeci etap rozwoju osobiste-
go) z pomocą kolegów i nauczyciela. Oznacza to, że między fazami lek-
cji treningowej, a etapami rozwoju osobistego, istnieje pewna  relacja 
oraz logiczny związek.

FAZY LEKCJI TRENINGOWEJ A ETAPY ROZWOJU OSOBISTEGO 

Nie bez przyczyny, często ze sportem kojarzy się osobista „walka”, by 
utrwalać dobre nawyki, nabywać cnoty, rozwijać kompetencje lub wyko-
rzeniać swe wady. Oczywiście, ta „walka”, praca nad sobą lub rywalizacja 
w ramach rozwoju osobistego nie jest czymś negatywnym, lecz rado-
sną afi rmacją. Można powiedzieć, że też jest pewnego rodzaju „sportem”. 
Tym bardziej, że słowo „rywalizacja” w pedagogice sportu wiąże się z  
„tworzeniem czegoś nowego”. Ujmijmy to tak, że każda osoba, rywali-
zując z sobą samym, tworzy swoją nową wartość (por. Prof. Piotr Błajet).

Dobry sportowiec nie walczy o jedno jedyne zwycięstwo i to osią-
gnięte za pierwszym razem. Przygotowuje się, trenuje długo, z ufnością 
we własne siły i pogodą ducha: próbuje raz i drugi, i choć na początku 
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nie zwycięża, stara się niestrudzenie, aż pokona przeszkody. To samo 
się dzieje, kiedy chcemy udoskonalić swoją osobowość przez dobre 
nawyki, cnoty i kompetencje społeczne. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w tym procesie udoskonalenia oso-
bowości lub rozwoju osobistego, możemy zidentyfi kować trzy etapy 
rozwoju nawyków i kompetencji: 1. Samoocena lub diagnoza, 2. Ustale-
nie planu rozwoju i treningu (używamy słowo „trening” biorąc pod uwa-
gę to, co mówiono o podobieństwach między rozwojem a sportem) i 3. 
Realizacja Planu dzień po dniu.

 Przypomnijmy, że na lekcji treningowej Programu Leader100 SPORT 
wyróżniamy trzy fazy: I. Nauczanie, II. Doskonalenie i III. Trenowanie.

Kiedy w Leader100 SPORT mówimy: „przez sport do kompetencji”, 
mamy na myśli to, że prowadząc zajęcia według sugestii Programu, 
można lepiej pomagać uczniom poznawać etapy rozwoju osobiste-
go i stosować je w rozwijaniu kompetencji, które będą mieć znaczący 
wpływ nie tylko w sporcie, lecz także w innych obszarach ich życia.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób podczas lekcji treningowej 
możemy współdziałać w rozwoju dobrych nawyków i kompetencji.

Pierwsza faza lekcji treningowej to faza nauczania, podczas której 
uczeń, ze wsparciem nauczyciela lub kolegów, uczy się jak wykony-
wać różne ćwiczenia i próbuje je realizować sam, w parach lub w mniej-
szych grupach. W sposób naturalny (czasami z pomocą kolegów lub 
nauczyciela) dokonuje w pewien sposób samooceny lub diagnozy, tzn. 
wykonując proste ćwiczenia zdaje sobie sprawę, co wychodzi mu do-
brze, a nad czym musi jeszcze popracować. Może na przykład skon-
statować: „trudno mi skakać bokiem”, „nie mogę trafi ć słabszą ręką do 
kosza”, „mało precyzyjnie podaję piłkę do kolegów”. 

Z czasem dziecko zaczyna być również świadome tego, nad czym po-
winien popracować jego kolega lub koleżanka. Podstawową formą pracy 
jest wzajemne nauczanie, co oznacza, że jedno dziecko ma być przewod-
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nikiem dla drugiego dziecka1. Prowadzona w ten sposób faza nauczania, 
w sposób naturalny prowadzi do samooceny lub diagnozy i na ich podsta-
wie można ustalić cele i wyzwania, nad którymi warto pracować.

Udzielone w tym momencie przez nauczyciela drobne sugestie, mogą 
w znacznym stopniu pomóc w następnych fazach lekcji treningowej i eta-
pach rozwoju. Podstawą tych sugestii jest wiedza nauczyciela na temat 
czynników, które w sposób znaczący wpływają na skuteczniejsze i szyb-
sze osiągnięcie pożądanego celu. Jednym z nich jest określenie w bardzo 
konkretny i wymierny sposób celu lub wyzwania, które chcemy osiągnąć. 
Innym takim czynnikiem jest podzielenie się z kimś wiadomością na te-
mat mojego konkretnego celu, aby ta osoba mogła później zapytać jak 
mi idzie (tzn. jest ktoś, kto wie, jaki mam cel i rozmawiamy o tym).

Stąd niewielka ingerencja nauczyciela pod koniec fazy nauczania, 
może stanowić dużą pomoc. Dla przedstawienia swoich sugestii, na-
uczyciel powinien zasugerować na koniec fazy, aby wszyscy uczniowie 
usiedli w okręgu, Następnie poprosić, aby chętni uczniowie zaprezen-
towali (powiedzieli lub pokazali), czego się nauczyli i co według nich, 
mogliby robić lepiej. Podczas tych prezentacji nauczyciel powinien za-
chęcać dziecko do konkretyzowania, tego, co ma stanowić element 
do poprawy poprzez stosowanie prostych sformułowań: np. „unieś 
nogę nieco wyżej”, „trzymaj głowę prosto”, itp.

W dalszym kroku, uczniowie powinni pozostać w pozycji siedzącej, 
podczas gdy nauczyciel prosi, by każdy z nich samodzielnie zastanowił 
się przez chwilę, jakie konkretne ruchy lub ćwiczenia chce udoskona-
lić. Następnie nauczyciel sugeruje, by każdy uczeń podzielił się swoimi 
przemyśleniami z kolegą lub koleżanką obok, np. po prawej stronie. 
Jako podsumowanie tej przerwy, nauczyciel przypomina, że w życiu, 
tak jak w sporcie, bardzo pomaga posiadanie konkretnych celów oraz 
dzielenie się swoimi planami ze znajomymi.

1  T. Huciński, P. Lenik, T. Wilczewski, System w nauczaniu podstaw techniki w koszykówce 
w ujęciu psychospołecznym, Warszawa 2016.
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Może się wydawać, że wspomniana przerwa między pierwszą a dru-
gą fazą lekcji treningowej jest za długa, jednakże w rzeczywistości jest 
ona wyczekiwana przez uczniów i zazwyczaj wychodzi w sposób natu-
ralny (dzieci potrzebują chwili wytchnienia, gdyż nowe ćwiczenia i zwią-
zane z nimi kombinacje ruchów, a także wywołane nimi wrażenia mogą 
powodować zmęczenie). Stąd taka przerwa jest pożądana i przynosi 
pozytywne efekty, zwłaszcza kiedy uczniowie mają już za sobą kilka 
lekcji treningowych i wiedzą, że wpisuje się ona w rytm zajęć. Dzieci 
są wtedy w stanie same się uczyć i dawać sobie nawzajem trafne su-
gestie. Mówiąc w skrócie, po fazie nauczania nauczyciel wzywa dzieci 
do siebie, aby przekazać co będzie przedmiotem uwagi w fazie dosko-
nalenia i wtedy może je zachęcić, by spróbowały same określić swoje 
plany udoskonalenia ruchów i ćwiczeń.

W ten sposób uczniowie na lekcji treningowej nie tylko uczą się 
konkretnych ruchów, gier lub ćwiczeń, ale również zdają sobie sprawę 
z tego, że jeśli chcą coś udoskonalić, muszą najpierw zastanowić się, 
co jest do ulepszenia (samoocena lub diagnoza), ustalić cele i plan, 
tj. co chcą ćwiczyć i w jakich sytuacjach oraz realizować ustalony plan 
z pomocą kolegów i nauczyciela. Z czasem uczniowie zaczynają rozu-
mieć jak ważne jest to, aby cele i plany były konkretne i wymierne oraz 
że istotne jest, by ktoś towarzyszył im w realizacji ich planów (ktoś wie, 
jaki mam plan i rozmawiamy o tym, jak mi idzie). Oznacza to, że na tym 
etapie dzieci wiedzą już i doświadczają w praktyce, jakie są etapy roz-
woju osobistego i znają niektóre czynniki, wpływające na skuteczniej-
sze i szybsze osiągnięcie pożądanego celu.

W fazie drugiej, zwanej fazą doskonalenia, uczniowie samodzielnie, 
w parach lub małych grupach, ćwiczą i doskonalą swoje ruchy i koordy-
nację zespołową według planu zajęć. Ponadto każdy z nich, ze wspar-
ciem kolegów i nauczyciela, stara się realizować swój plan doskonale-
nia i osiągać swoje cele. Jak wiadomo, powtarzanie to kluczowa rzecz 
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w utrwalaniu umiejętności i nawyków, stąd, na tym etapie ważne jest, 
aby uczniowie mieli okazję do powtarzania ćwiczeń i ruchów.

W tej fazie nauczyciel sam lub z pomocą uczniów przypomina, ja-
kie są kluczowe pozycje, ruchy, interakcje etc., które ulepszają efekty 
poszczególnych ćwiczeń i całych zajęć. Następnie zachęca, by każdy 
uczeń, w miarę możliwości, oprócz dbania o swoje cele, dialogował z ko-
legą, koleżanką lub nauczycielem, by dowiedzieć się, jak mu idzie reali-
zacja swoich planów usprawnienia konkretnych ruchów lub ćwiczeń.

W lekcji treningowej, przechodzenie z fazy doskonalenia do fazy tre-
nowania może odbywać się bez przerw (dotyczy to przede wszystkim 
zajęć z małymi dziećmi, dla których faza trenowania przybiera formę gry 
uproszczonej). Łączymy w niej ćwiczenia w formy bardziej złożone oraz 
zabawy, które niosą ze sobą zwiększoną odpowiedzialność, rywalizację 
oraz zwiększają intensywność i trudność tego, co ćwiczyły w fazie do-
skonalenia. Ogólnie rzecz biorąc, wzrasta ładunek emocjonalny. W przy-
padku starszych dzieci, kiedy faza trenowania idzie w kierunku rywaliza-
cji drużyn lub meczu konkretnej dyscypliny sportowej, przerwa pojawia 
się naturalnie, w celu ustalenia drużyn, stron boiska etc.

Niezależnie od tego, czy istnieje zauważalna przerwa czy nie, dobrze 
jest, gdy uczniowie zdają sobie sprawę, że zaczyna się kolejna faza lekcji 
treningowej – faza trenowania. Aby to zaznaczyć, nauczyciel może przejść 
do innego miejsca na boisku lub sali i przywołać całą grupę do siebie.

Prowadzący zajęcia zachęca dzieci, by utworzyły koło w nowym miej-
scu (może być na stojąco), tłumaczy reguły gry, a następnie uczniowie 
dzielą się na drużyny, role, funkcje etc. To jest moment, w którym nauczy-
ciel wprowadza nową wartość, jest to krótki i obrazowy opis konkretnej 
kompetencji społecznej, którą szczegółowo będzie się starać wprowa-
dzać w życie wraz z uczniami i ćwiczyć w trakcie fazy gry i trenowania. 
Nauczyciel daje parę przykładów do tematu, np. „rozwijamy teraz kompe-
tencję Przyjaźń i, jako ćwiczenie podając piłkę, mówimy imię drugiej osoby 
i uśmiechamy się do niej”. Prosi też, aby uczniowie dali również swoje su-
gestie i przykłady nt. jak możemy praktykować tę kompetencję w trakcie 
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lekcji (INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI: Na końcu tego załącznika i w in-
nych materiałach Leader100 SPORT są konkretne sugestie i przykłady do-
tyczące każdej kompetencji, z których można korzystać w tym momencie).

W trakcie tej ostatniej fazy lekcji treningowej (faza trenowania), ucznio-
wie, przypominają i dostosują ruchy i ćwiczenia sportowe, które zostały 
opracowane we wcześniejszych fazach. Razem z tym, starają się z po-
mocą nauczyciela i kolegów rozwijać konkretną kompetencję społeczną 
na podstawie w/w sugestii i przykładów. W tej fazie potrzebne jest zacho-
wanie odpowiednich proporcji wysiłku i odpoczynku, dlatego naturalnie 
powinny się pojawiać krótkie przerwy, w trakcie których można dzielić się 
informacjami, co udało się wypracować w ramach danej kompetencji.

Na koniec lekcji treningowej nauczyciel siada w okręgu z uczniami 
i rozmawia na temat tego, czego dzisiaj się nauczyli oraz jakie ruchy 
i ćwiczenia każdy starał się doskonalić. To dobry moment, by razem 
z uczniami uzmysłowić sobie, co pomogło szybciej i skuteczniejszej 
rozwinąć daną kompetencję. Następnie uczniowie przypominają so-
bie, jakie kompetencje społeczne starali się rozwijać w ostatniej fazie 
(trenowania) i omawiają, jak to robili. W tym momencie prowadzący 
zajęcia zadaje uczniom pytanie: „czy daną kompetencję możemy roz-
wijać tylko na lekcji treningowej, czy też w innych momentach i miej-
scach”. Dalej, prosi o podanie pomysłów, jak możemy rozwijać daną 
kompetencję w szkole poza lekcjami WF-u, w domu, na zajęciach po-
zaszkolnych, podczas spotkań z kolegami etc. (INFORMACJA DLA NA-
UCZYCIELI: Na końcu tego załącznika i w innych materiałach Leader100 
SPORT znajdują się sugestie i przykłady dotyczące każdej kompeten-
cji na końcową część lekcji treningowej. Sugestie te, są ukierunkowa-
ne na to, by utrwalać konkretny nawyk związany z daną kompetencją, 
dostosowany do wieku uczniów. Oczywiście, sugestie i przykłady warto 
uzupełniać i konkretyzować również według tego, co proponują ucznio-
wie. Wśród tych sugestii znajdują się również takie, które można stosować 
na innych lekcjach oraz na przerwach między lekcjami).
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Następnie nauczyciel sugeruje, by dzieci (siedząc nadal w okrę-
gu), zastanowiły się przez chwilę, jakie konkretne rzeczy lub wyzwa-
nia, związane z opracowaną kompetencją społeczną chcą w sposób 
szczególny realizować w domu, szkole etc. Jest to również dobry mo-
ment na to, by chętni uczniowie opowiedzieli o tym, jakie są ich cele 
i aby nauczyciel przypomniał, by były one konkretne oraz wymierne, 
a także że o swoich celach warto porozmawiać z nim bądź z rodzicami. 
Oczywiście, jeśli uczeń ma chęć, może też opowiedzieć o nich koledze 
lub koleżance. Ważne jest, że ktoś wie jakie są moje cele i plan na roz-
wój kompetencji społecznej poza lekcją treningową i mogę z nim o tym 
porozmawiać. 

Na zakończenie lekcji treningowej, nauczyciel prosi, by wszyscy 
wstali i pokazali, jakie ćwiczenie, z tych które dzisiaj opanowali, chcą 
pokazać rodzicom lub nauczyć ich. Ponadto, jako podsumowanie lekcji 
treningowej, nauczyciel przypomina uczniom, że przy okazji pokazy-
wania rodzicom konkretnych ćwiczeń, powinni również powiedzieć im, 
jaką kompetencję społeczną chcą rozwijać i jakie są ich cele oraz plan 
na jej rozwój. Stopniowo dzieci i ich rodzice coraz bardziej będą koja-
rzyć lekcje treningowe w szkole (i prezentowane ćwiczenia w domu) 
z rozwojem osobistym i ze swoimi planami oraz wyzwaniami, wpro-
wadzanymi w życie po to, by utrwalać nawyki i rozwijać kompeten-
cje. Można wtedy mówić o tym, że wszyscy rozwijają się „przez sport 
do kompetencji”.

Oczywiście należy przekazać rodzicom, aby regularnie rozmawiali 
na te tematy ze swoimi dziećmi i przypominali im, że tak jak w spo-
rcie potrzebne są regularne ćwiczenia, tak samo w rozwoju osobistym, 
trzeba realizować konkretne plany rozwoju.

W pierwszych dwóch fazach lekcji treningowej, uczniowie oprócz 
ruchów i ćwiczeń, uczą się, jakie są etapy rozwoju (samoocena, usta-
lenie planu, realizacja planu), a w jej trzeciej fazie dowiadują się, jak 
dostosować te etapy do rozwoju konkretnej kompetencji społecznej. 
Kończąc lekcję treningową, są na etapie, w którym dokonali już samo-
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oceny i zaczęli ustalać oraz realizować plan rozwoju tej kompetencji, 
którą będą dalej rozwijać także poza lekcjami treningowymi. Można 
powiedzieć, że realizacja przez uczniów ich własnych planów rozwoju 
kompetencji, będzie dla nich jak dodatkowa faza treningowa, poza lek-
cją treningową.

Na początku kolejnych lekcji treningowych prowadzący zajęcia 
może omawiać z uczniami, jak idzie im realizacja wyzwań i planów roz-
woju kompetencji, ustalonych pod koniec poprzedniej lekcji. Z pomocą 
niektórych uczniów, można przypomnieć też, że jednym z zadań lekcji 
treningowej jest pokazanie rodzicom lub nauczenie ich konkretnego 
ćwiczenia, a także rozmowa z nimi o swoich planach, tak aby rozwijać 
konkretną kompetencję społeczną oraz realizować swoje plany rozwo-
ju i wyzwania. Naturalnym będzie, że na pierwszych lekcjach niektóre 
dzieci będą o tym zapominały, dlatego tak istotne jest przypominanie 
o tym elemencie, podobnie jak o tym, że ważne jest mieć konkretne 
cele rozwoju, regularnie je realizować i rozmawiać o nich z kimś.

Oczywiście, o tych ostatnich tematach i o sprawach poruszonych 
na końcu lekcji treningowej, warto porozmawiać również podczas in-
nych lekcji, np. w czasie poświęconym na godzinę wychowawczą.

O MOTYWACJI UCZNIÓW, I NIE TYLKO

Z różnych powodów motywacja uczniów w trakcie semestru może 
spadać, dlatego ważne jest, by nauczyciel pomagał im w określa-
niu konkretnych motywacji do rozwoju i osiągnięcia celów, wyzwań 
osobistych oraz grupowych w obszarach sportowych i społecznych. 
Oznacza to, że należy. jasno zdefi niować dlaczego oraz po co chcę się 
rozwijać. Dobrze zidentyfi kowane motywacje to trzeci ważny czynnik, 
który obok konkretnie określonych wyzwań i rozmowy z kimś, kto wie, 
jaki mam plan, w sposób znaczący wpływa na skuteczniejsze i szybsze 
osiągnięcie pożądanego celu.
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Określenie „dlaczego” chcemy się zmienić lub osiągnąć cel, wiąże 
się ze zidentyfi kowaniem własnych lub zasłyszanych od innych sytu-
acji z przeszłości, związanych z brakiem danej kompetencji, których 
nie chcemy powtarzać. Zdefi niowanie motywacji „po co” chcemy się 
zmienić, rozwijać lub osiągnąć cel, bardziej jest związane z przyszło-
ścią. Na pytanie „po co” chcę się rozwijać można odpowiedzieć w różny 
sposób, np.: „Bo chcę otrzymać nagrodę lub uniknąć kary”; „Chcę być 
lepszy od innych”; „Chcę, aby w rodzinie i wokół mnie było lepiej”; „Chcę 
lepiej służyć Bogu i ludziom”. Znaczy to, że motywacja może wynikać 
z bardziej lub mniej altruistycznych pobudek. Badania profesora Alber-
ta Ribery z IESE B.S. wykazują, że im ważniejsza i altruistyczna motywa-
cja „po co”, tym większe są możliwości osiągnięcia celu w wyznaczo-
nym czasie.

Oczywiście, najtrudniej będzie dziecku obrać tę postawę, w której 
za motywację służy praca na rzecz innych ludzi lub poświęcenie Bogu, 
ale z dobrym przykładem rodziców, nauczycieli, kolegów i innych osób 
(także przez inspirujące rozmowy, książki lub fi lmy), dziecko może bez 
problemów odkryć, jak ważne jest robić dobre rzeczy nie dla zdobycia 
uznania lub otrzymania nagrody, ale by przynajmniej w części zwrócić 
Bogu, rodzinie i społeczeństwu z tego wszystkiego, co bezinteresow-
nie mi dali: życie, wiarę, wychowanie, edukację etc.

Upływ czasu pomaga, by wraz z powszechnym dążeniem do samo-
realizacji, umacniać swoje dążenie do rozwijania się przez utrwalanie 
dobrych nawyków, nabywanie cnót i kompetencji, wykorzenianie oso-
bistych wad i wzrastanie w dobroci. Oczywiście ten proces jest szybszy, 
kiedy osoba nieustannie i solidnie pracuje nad sobą. O tej wewnętrznej 
motywacji moralnej pisze Manuel Guillen, w swojej książce zatytuło-
wanej „Motivation in organisations”2. Według autora, oprócz powszech-
nego dążenia do samorealizacji (wewnętrznej motywacji przyjemnego 
dobra) istnieje wewnętrzna motywacja dobra moralnego. Jest to do-

2  Manuel Guillen, Motivation in Organisations, Routledge, Nowy Jork, 2021.
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browolne pragnienie „osiągnięcia” dóbr moralnych, robienia dobrze 
różnych rzeczy, właściwego zachowywania się i prawidłowego postę-
powania jako istoty ludzkie. Guillen podkreśla, że ta motywacja stanowi 
uniwersalne pragnienie spełnienia człowieka, dążenia do osiągnięcia 
doskonałości osobistej i doskonalenia moralnego, które jest przeja-
wem godności człowieka.

Nie ulega wątpliwości, że rodzice i nauczyciele powinni uczyć dzieci, 
że istnienie tych dobrych pragnień nie oznacza, że szybko i łatwo się 
je realizuje. Wszyscy jesteśmy słabi i mamy wady, dlatego nie zawsze 
wszystko robimy dobrze i ponosimy porażki, podobnie jak w sporcie, 
jak wcześniej wspomnieliśmy. Jak zauważył Arystoteles [PRZYPIS] 
3dzieci same będą doświadczać radości i szczęścia, jako skutek wła-
ściwego postępowania oraz zmartwienia, kiedy napotkają przeszkody.

PODSUMOWANIE

W skrócie: w Leader100 SPORT przechodzimy „przez sport do kompe-
tencji”, ponieważ
realizując trzy fazy lekcji treningowej:
I. Nauczanie
II. Doskonalenie
III. Trenowanie

przechodzimy przez trzy etapy rozwoju:
1. Samoocena lub diagnoza
2. Ustalenie Planu Rozwoju i Treningu
3. Realizacja Planu dzień po dniu

3   “Dlatego trzeba od wczesnej młodości być wdrażanym poniekąd, jak mówi Platon, do ra-
dości i zmartwienia z powodu tych rzeczy, którymi należy się cieszyć i martwić; na tym bo-
wiem właśnie polega należyte wychowanie.” Arystoteles, Etyka nikomachejska, Księga II, 3
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dbając o trzy czynniki, które najbardziej wpływają na osiągnięciu 
pożądanego celu:
a. Określenie w bardzo konkretny i wymierny sposób celu lub wyzwa-

nia, które chcemy osiągnąć
b. Zidentyfi kowanie konkretnych motywacji do osiągnięcia tego celu 

(dlaczego i po co chcę się rozwijać)
c. Wybór osoby, z którą omawiam moje cele i plany treningowe (jest 

ktoś, kto wie jaki mam cel i rozmawiamy o tym)



147

Materiały dla nauczycieli

PRAKTYCZNE SUGESTIE DLA NAUCZYCIELI

W dalszej części tego załącznika, oprócz szczegółowego opisu jed-
nej przykładowej lekcji treningowej, znajdziecie Państwo wiele przy-
datnych materiałów do prowadzenia lekcji w każdym kwartale roku 
szkolnego. Na stronie www.leader100sport.pl można znaleźć jeszcze 
więcej wartościowych materiałów, dlatego zachęcamy, by na począt-
ku każdego miesiąca zajrzeć na stronę, a szczególnie do dedykowanej 
zakładki „dla Nauczycieli”.

W tej części załącznika, po szczegółowym opisie przykładowej lekcji 
treningowej znajdują się, uporządkowane według kwartałów i kompe-
tencji, praktyczne sugestie i materiały dla nauczycieli na przerwy i pod-
sumowanie lekcji treningowych.

Znajdują się tutaj również konkretne sugestie wychowawcze na po-
zostałe zajęcia w szkole, które stanowią skuteczne narzędzie do tego, 
aby wspierać uczniów w przyswajaniu nawyków i rozwijaniu kompeten-
cji na wszystkich lekcjach.

A. Szczegółowy opis przykładowej lekcji treningowej

Poniżej znajdują się przykłady dotyczące sposobu prowadzenia lekcji tre-
ningowej w kwartale, w którym dzieci rozwijają na lekcjach oraz w domu 
kompetencje Samodoskonalenie oraz Kreatywność i inicjatywa twórcza.

W ramach Programu Leader100 SPORT nauczyciel stara się rozwijać 
poszczególne kompetencje już na poziomie komunikacji wychowaw-
cy z uczniami. Dlatego w celu rozwijania u wychowanków kompetencji 
Samodoskonalenie, nauczyciel będzie się starał wyznaczać dziecku 
indywidualne cele, dobierać odpowiednie narzędzia do ich osiągania 
czy komunikować się, proponując dziecku samodzielne rozwiązanie 
problemu. Z tą ostatnią kwestią wiąże się również kolejna kompetencja, 
jaką jest Kreatywność i inicjatywa twórcza. Nauczyciel będzie starał się 
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rozwinąć swój sposób komunikacji z wychowankami o takie kwestie 
jak zadawanie pytań czy proszenie o rozwinięcie odpowiedzi oraz do-
wolność w rozwiązywaniu i tworzeniu zadań. Na przykład, dzieci często 
same określają, co chcą robić. Nauczyciel zadaje im pytanie typu „Jak 
jeszcze można chodzić?”, a dzieci odpowiadając „tyłem” czy „bokiem”, 
same stają się autorami pomysłów na ćwiczenie.

Jeśli zaś chodzi o zasady, sposoby, formy i metody pracy na lek-
cjach treningowych, mające na celu rozwinąć kompetencję Samo-
doskonalenie, nauczyciel będzie starał się stosować zabawy i gry 
z policzalnym celem, a także proponować ćwiczenia w formie ścieżki 
postępu. W celu rozwinięcia kompetencji Kreatywność i inicjatywa twór-
cza, nauczyciel będzie pozostawiał dzieciom wybór stacji ćwiczeb-
nych, reguł zabaw i zasad w grach oraz stosował opowieść fabularną 
w ćwiczeniach, np. imitacja zwierząt (wsparcie, dotyczące tego jak pla-
nować scenariusz i wybierać ćwiczenia i gry dla każdej lekcji treningo-
wej, znajdziecie Pań stwo w następnych akapitach tego załącznika oraz 
w książce „Przez sport do kompetencji”).

Przykładowy przebieg 3 faz w trakcie jednej lekcji treningowej, ma-
jący na celu rozwinięcie kompetencji Samodoskonalenie wyglądałby 
następująco:

Aby zrealizować fazę nauczania, nauczyciel ustawia od 4 do 8 róż-
nych ćwiczeń, spośród których dzieci same określają, co chcą zrobić i 
w jakiej ilości. W celu zrealizowania fazy doskonalenia, nauczyciel pro-
ponuje dowolną zabawę i realizuje ją trzykrotnie. Przed i po każdej czę-
ści dzieci podają wynik ilościowy osiągniętych celów. Faza trenowania 
i gry polegałaby na zrealizowaniu dowolnej gry co najmniej 2 razy, z 
podziałem na zespoły – dzieci tworzą wspólny ilościowy scenariusz 
celów do osiągniecia przez każdy zespół.

Natomiast przykładowy przebieg 3 faz w trakcie jednej lekcji trenin-
gowej, mający na celu rozwinięcie kompetencji Kreatywność i inicjaty-
wa twórcza wyglądałby następująco:



149

Materiały dla nauczycieli

Aby zrealizować fazę nauczania, nauczyciel organizuje obwód ćwi-
czebny z metaforą: dzieci wybierają 6 różnych stacji z imitacją porusza-
nia się dowolnych zwierząt. W celu zrealizowania fazy doskonalenia, 
nauczyciel przygotowuje tory przeszkód z wykorzystaniem sposobu 
poruszania różnych zwierząt, wykonywanym w różnych kierunkach, 
różnym tempie itp. Grupy na torach są mniej więcej równe liczebnie, 
a potem następuje zmiana toru na kolejny (większa różnorodność). 
Faza trenowania i gry polegałaby na zorganizowaniu gry indywidualnej, 
w celu osiągnięcia własnych celów. Dzieci ustalają sposób poruszania 
imitujący zwierzę. Poruszając się z punktu A. do punktu B., w każdej serii 
zdobywają punkt za inny sposób poruszania.

Na początku lekcji treningowej, na przerwie po pierwszej fazie (naucza-
nia), na początku trzeciej fazy (trenowania i gry) i na końcu lekcji treningo-
wej, nauczyciel według możliwości, dostosowuje sugestie i metodologię, 
opisane we wcześniejszym akapicie „Fazy lekcji treningowej a etapy roz-
woju osobistego”. W następnym akapicie znajdują się konkretne sugestie, 
dopasowane do każdej kompetencji tego roku szkolnego.

B.  Sugestie dla nauczycieli dot. przerw na lekcjach treningowych 
oraz praktyczne sugestie wychowawcze na pozostałe zajęcia 
w szkole

W tej części, w paragrafach nr „2” i „3” każdego kwartału, przyjrzyjmy się 
bliżej, w jaki sposób podczas lekcji treningowych można współdziałać 
w rozwoju konkretnych kompetencji. W paragrafi e „4.” każdego kwar-
tału, znajdują się praktyczne sugestie dla wszystkich nauczycieli, które 
stanowią skuteczne narzędzie do tego, aby wspierać uczniów w przy-
swajaniu nawyków i rozwijaniu kompetencji na wszystkich lekcjach 
i między lekcjami.

W każdym kwartale znajdują się sugestie równolegle dla dwóch 
kompetencji, ale to nauczyciel decyduje według swojego doświad-
czenia, według zawartości tematów, według potrzeb uczniów itd., czy 
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lepiej pracować nad dwoma kompetencjami naraz na każdej lekcji czy 
na zmianę: jedna kompetencja na jednej lekcji, a druga na następnej. 
Można też pracować osobno nad jedną kompetencją przez kilka ty-
godni i dopiero po tym czasie dokonać zmiany. Ważne jest, aby rodzi-
ce byli poinformowani o metodzie pracy nauczyciela, aby dopasowali 
pracę w domu z dzieckiem w podobny sposób i tym samym, lepiej 
wspierali jego rozwój kompetencji.

KWARTAŁ I (WRZESIEŃ-LISTOPAD)
KOMPETENCJE: HOJNOŚĆ oraz PRZYJAŹN

1. OGÓLNY SCENARIUSZ I ATMOSTFERA LEKCJI TRENINGOWEJ
Polecamy, aby planować scenariusz oraz wybierać ćwiczenia i gry 
dla każdej lekcji treningowej na podstawie sugestii książki „Przez sport 
do kompetencji” (sugestie znajdują się także w strefi e nauczyciela 
na stronie internetowej www.leader100sport.pl). W punkcie 6. Wstępu 
w/w książki są opisane kompetencje i metody pracy w trakcie lekcji 
treningowej dla kształtowania odpowiednich nawyków.

2.  SUGESTIE NA PRZERWĘ W LEKCJI TRENINGOWEJ PRZED FAZĄ 
TRENOWANIA I GRY 

Jak już zostało wspomniane, przy okazji przerwy między drugą fazą 
(Doskonalenia) a trzecią (Trenowania i gry), dobrze jest przypominać 
o kompetencjach społecznych, które staramy się rozwijać w trakcie 
lekcji treningowej. Idea jest taka, by podczas pracy z uczniami powie-
dzieć krótko o danej kompetencji, a następnie pokazać uczniom, jak 
przy okazji zajęć sportowych, możemy ją ćwiczyć (trenować). Pomogą 
w tym następujące sugestie, dotyczące tego kwartału:
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KWARTAŁ I (WRZESIEŃ-LISTOPAD)

PRZERWA PRZED FAZĄ TRENOWANIA I GRY
Jak na lekcji treningowej możemy ćwiczyć kompetencje?

HOJNOŚĆ PRZYJAŹN

Hojność to pomaganie w codzienności, 

obdarowywanie własnym czasem, dawa-

nie siebie, pragnienie dobra drugiej osoby. 

Bezwarunkowa hojność jest powiązana 

ze szczęściem i miłością. Hojna postawa 

wobec każdego jest istotna także w spo-

rcie.

Przy okazji zajęć sportowych, możemy 

ćwiczyć i „trenować” kompetencję Hojność 

np. pomagając sobie wzajemnie, dzieląc 

się piłką, pachołkiem, szarfą etc.; dzieląc 

się wiedzą, jak lepiej realizować ruchy lub 

ćwiczenia; wspierając innych, nawet kosz-

tem moich własnych wyników; reagując 

na problemy i potrzeby innych; wykonu-

jąc nieoczekiwane, dobre gesty wobec 

innych; poświęcając czas na sugerowanie 

drugiemu konkretnych elementów do po-

prawy etc.

Przyjaźń dla każdego człowieka oznacza 

coś innego. Czasem przyjacielem nazy-

wamy kogoś, z kim spędzamy dużo czasu 

i dzielimy podobne zainteresowania. Przyja-

cielem może być też ktoś, z kim dobrze się 

rozumiemy i pomagamy sobie w trudnych 

chwilach. Postawa przyjacielska wobec 

każdego jest istotna także w sporcie.

Przy okazji zajęć sportowych, możemy 

ćwiczyć i „trenować” kompetencję Przyjaźń 

np. budując pozytywne intencje; wzajemnie 

się motywując; tolerując wady drugiego; po-

magając, bez oczekiwania na odwdzięcze-

nie się; wypowiadając imię osoby, do któ-

rej podajemy piłkę; wykonując ćwiczenia 

w parach, trójkach, czwórkach. W sporcie, 

tak jak w przyjaźni, istotna jest umiejęt-

ność przekazywania informacji zwrotnej, 

zarówno tej pozytywnej, jak i negatywnej. 

Wartość przyjaźni łączy troskę o innych, za-

ufanie i wspieranie bliźnich. Ponadto, kiedy 

obie strony rozumieją i akceptują swoje błę-

dy (bez oceniania siebie nawzajem), rośnie 

przekonanie co do własnego szczęścia. 

Finalnym przejawem przyjaźni jest komuni-

kacja oparta na rozumieniu punktu widzenia 

przyjaciela i pełna jego akceptacja.
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 3. SUGESTIE NA PODSUMOWANIE LEKCJI TRENINGOWEJ
Jak już zostało wspomniane, na końcu lekcji treningowej nauczyciel 
siada w okręgu z uczniami, aby dokonać jej podsumowania. Jest to po-
mocne, by zgasić emocje, nerwy lub pretensje do kolegów, które nie-
którzy uczniowie mogą przeżywać po lekcji. 

Siedząc w okręgu, nauczyciel rozmawia z uczniami na temat tego, cze-
go się dzisiaj nauczyli oraz jakie ruchy i ćwiczenia każdy starał się udo-
skonalić. Następnie przypominają wspólnie, jakie kompetencje społeczne 
starali się rozwijać w trakcie lekcji i omawiają, w jaki sposób starali się to ro-
bić. W tym momencie nauczyciel zadaje uczniom pytanie „czy te kompe-
tencje można rozwijać tylko na lekcjach treningowych, czy też w innych 
sytuacjach”. Następnie nauczyciel prosi uczniów o podanie pomysłów 
na rozwijanie danej kompetencji w szkole poza lekcjami WF-u, w domu, 
na zajęciach pozaszkolnych, podczas spotkań z kolegami i innych miej-
scach. Jako inspiracje na podsumowanie lekcji treningowej, poniżej znaj-
dują się przykładowe pomysły dla każdej kompetencji kwartału: 

KWARTAŁ I (WRZESIEŃ-LISTOPAD)

PODSUMOWANIE LEKCJI TRENINGOWEJ
Jak możemy ćwiczyć kompetencje w innych miejscach i sytuacjach?

HOJNOŚĆ PRZYJAŹN

– pomagając w codzienności,

– obdarowując innych własnym czasem,

– chcąc dobra innej osoby,

– przyjmując hojną postawę wobec każ-

dego,

– dzieląc się swoimi rzeczami,

– dzieląc się wiedzą,

– wspierając innych, nawet kosztem mo-

ich własnych wyników,

– reagując na problemy i potrzeby innych,

– poświęcając swój czas innym,

– dzieląc z kimś podobne zainteresowania,

– osiągając z kimś wspólną nić porozu-

mienia,

– pomagając sobie nawzajem w trud-

nych chwilach,

– budując wspólne intencje,

– wzajemnie się motywując, 

– tolerując wady innych,

– pomagając w sposób bezinteresowny,
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– wykonując drobne gesty wobec innch,

– sugerując drugiemu konkretne ele-

menty do poprawy.

– sumiennie wypełniając swoje obo-

wiązki, dostosowane do mojego wieku 

i możliwości, a także pomagając innym 

w wypełnianiu ich zadań

– pokonując swoje kaprysy i dostosowu-

jąc się do potrzeb lub gustów innych

– nie oczekując niczego w zamian za hoj-

ność

– pomagając zawsze z uśmiechem 

na twarzy, pokazując, że jestem ra-

dosny i szczęśliwy, ponieważ wiem, 

że więcej radości jest w dawaniu niż 

w otrzymywaniu.

– z serdecznością wypowiadając imię 

osoby, z którą się spotykamy,

– grając w gry, wykonując ćwiczenia, 

odrabiając zadania domowe wspólnie 

z kolegami,

– przekazując innym informację zwrotną, 

zarówno pozytywną, jak i negatywną,

– troszcząc się o innych,

– wzmacniając swoje zaufanie,

– wspierając się nawzajem,

– akceptując błędy drugiej osoby (bez 

oceniania siebie nawzajem),

– stosując komunikację opartą na rozu-

mieniu punktu widzenia drugiej osoby 

i pełną jego akceptację.

– pamiętając, jak nazywają się wszyscy 

koledzy i koleżanki i serdecznie zwra-

cając się do nich po imieniu,

– rozmawiając i bawiąc się ze wszystkimi,

– starając się, aby wszyscy uczestniczyli 

w grach i zabawach i dobrze się czuli,

– wysyłając kartki z życzeniami z waka-

cji lub na Boże Narodzenie, do swoich 

krewnych, kolegów i koleżanek, z który-

mi nie ma się bezpośredniego kontaktu,

– zauważając, że kolega potrzebuje na-

szej pomocy, wsparcia lub pocieszenia,

– interesując się tym, co ciekawi mojego 

kolegę, a także wybaczając mu błędy 

i różne słabości,

– dając dobry przykład, troszcząc się 

o swoich przyjaciół – odwiedzając ich 

lub dzwoniąc do nich, gdy są chorzy,
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– nie mówiąc o nikim źle, pomagając in-

nym, pamiętając o urodzinach i imieni-

nach kolegów.

– myśląc o przyjacielu, modląc za niego, 

interesując się jego sprawami, dostrze-

gając jego potrzeby.

Teraz przypomnimy, co robić pod koniec lekcji treningowej:

Po przedstawieniu pomysłów (zarówno tych, podanych przez uczniów 
jak i tych z tabeli powyżej) na temat, w jaki sposób można rozwijać daną 
kompetencję, siedząc dalej w okręgu, nauczyciel sugeruje, by każdy 
zastanowił się przez chwilę, nad tym, co zostało powiedziane (Sa-
moocena). Następnie każdy uczeń określa jedno lub dwa konkretne 
wyzwania, które chce w sposób szczególny realizować na co dzień 
w domu, szkole i w innych miejscach oraz sytuacjach (ustalenie Pla-
nu Rozwoju i Treningu). Nauczyciel może w tym momencie zachęcić 
uczniów do podzielenia się tym, jaki jest ich plan rozwoju oraz przy-
pomnieć, by ich wyzwania były konkretne i wymierne. Powinien także 
przypomnieć, że o tych planach i wyzwaniach warto też porozmawiać 
z rodzicami, a także o tym, jak ważne jest, byśmy mieli kogoś, kto zna 
nasz plan rozwoju oraz wyzwania, i możemy porozmawiać z nim o tym.

Na zakończenie lekcji treningowej wszyscy wstają i nauczyciel prosi, 
by uczniowie pokazali, które z ćwiczeń, z tych których dzisiaj się na-
uczyli, chcą pokazać rodzicom lub nauczyć ich. Nauczyciel przypomina 
również uczniom, aby przy okazji pokazywania rodzicom konkretnych 
ćwiczeń, powiedzieli im również, jaka jest kompetencja społeczna, któ-
rą chcą rozwijać, i jakie mają plany oraz wyzwania na jej rozwój.

4. PO LEKCJI TRENINGOWEJ
W sposób wyżej opisany, na lekcjach treningowych dziecko pracuje 
nad poszczególnymi kompetencjami. Na innych lekcjach, godzinie wy-
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chowawczej lub w innych momentach, warto wrócić do tematów doty-
czących danej kompetencji, rozmawiać z uczniami o planach rozwoju 
i wyzwaniach etc.

Na wszystkich lekcjach i pomiędzy nimi, wychowawca klasy oraz pozo-
stali nauczyciele, np. zajęć językowych, religii, plastyki etc. powinni tak-
że w jakimś stopniu wspierać ucznia w rozwijaniu kompetencji danego 
kwartału. Poniżej przedstawiamy sugestie dla nauczycieli pozostałych 
przedmiotów, które mogą  być w tym pomocne. Dobrą praktyką jest 
zrobienie kserokopii tych materiałów i powieszenie ich w widocznym 
miejscu, np. w pokoju nauczycielskim.

KWARTAŁ I (WRZESIEŃ-LISTOPAD)

SUGESTIE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI ZERÓWEK I 1 KLASY S.P.
Każdy nauczyciel jest wsparciem dla uczniów 

w rozwoju poniższej kompetencji przez:

HOJNOŚĆ PRZYJAŹN

a. wspieranie uczniów w realizacji nastę-

pujących wyzwań:      

• Pożyczam lub dzielę się swoimi za-

bawkami, także tymi nowymi oraz 

tymi, które lubię najbardziej.

• Pozwalam innym używać moich rzeczy.

• Kiedy ktoś prosi mnie o pożyczenie 

czegoś, robię to od razu i z uśmie-

chem, bo wiem, że więcej radości jest 

w dawaniu niż w otrzymywaniu.

b. nauczenie uczniów hojności oraz dziele-

nia się z innymi - najpierw tym, co mate-

rialne, aby później robili to samo ze swoim 

czasem i osobistym poświęceniem.

a. wspieranie uczniów w realizacji nastę-

pujących wyzwań:      

• Wiem, jak nazywają się wszyscy moi 

koledzy i koleżanki, i zawsze zwracam 

się do nich po imieniu.

• Rozmawiam i bawię się ze wszystkimi, 

a nie tylko z „moją” małą grupą.

• Uprawiając sport czy grając w gry, sta-

ram się, aby wszyscy w nich uczestni-

czyli i dobrze się czuli.

b. zachęcenie uczniów, aby wysłali  kartki 

z życzeniami na Boże Narodzenie lub 

pocztówki z wakacji do swoich krew-

nych, kolegów i koleżanek. 

Materiały dla nauczycieli
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c. wyjaśnienie uczniom, że hojność oznacza 

umiejętność dawania innym swojego cza-

su, swojego wysiłku czy swoich rzeczy. Je-

żeli daję hojnie, cieszę się, że mogę kogoś 

obdarować i w ten sposób sprawić mu ra-

dość. Nie oczekuję też niczego w zamian 

i nie robię wyrzutów, jeśli ktoś nie okazuje 

mi wdzięczności za moją hojność. Czło-

wiek hojny umie ucieszyć się po pro-

stu z tego, że druga osoba jest radosna 

i szczęśliwa, ponieważ wie, że więcej ra-

dości jest w dawaniu niż w otrzymywaniu.

d. zachęcanie uczniów, by pożyczali sobie 

nawzajem rzeczy. Trzeba stworzyć im 

wiele możliwości dawania i dzielenia się, 

nawet jeśli ich motywacja będzie począt-

kowo niewystarczająca. Poza tym, warto 

cierpliwie podpowiadać im, jakie uczyn-

ki hojności mogliby wykonać i mówić im 

o potrzebach wielu osób, aby rozwinęli 

nawyk działania na rzecz innych.

Kilka innych pomysłów, które pomogą 

umocnić w uczniach cnotę hojności: przy-

kład nauczycieli; przykład innych uczniów; 

drobne obowiązki, dostosowane do ich 

wieku; pomoc w pokonywaniu kaprysów; 

docenianie i bycie wdzięcznym za  gesty 

hojności oraz komentowanie gestów hoj-

ności uczniów z innych klas itp.

c. wyjaśnienie uczniom, że aby mieć 

przyjaciół najpierw sami musimy być 

dobrymi przyjaciółmi. Musimy umieć 

zauważyć, że kolega potrzebuje naszej 

pomocy, wsparcia lub pocieszenia. Do-

bry przyjaciel potrafi  też zaciekawić się 

tym, czym interesuje się kolega, a także 

wybaczyć mu błędy i różne słabości.

 d. zachęcanie uczniów, aby dawali dobry 

przykład, troszcząc się o swoich przyja-

ciół – odwiedzali ich lub dzwonili, gdy 

są chorzy; nie mówili o nich źle; starali 

się pomagać; pamiętali o ich urodzi-

nach i imieninach; zapraszali do domu. 

Myślenie o koledze, modlitwa za niego, 

zainteresowanie jego sprawami, do-

strzeganie jego potrzeb – to postawa 

godna prawdziwego przyjaciela.

W następnym kwartale (od grudnia do marca) 

uczniowie z pomocą materiałów Programu Leader100 SPORT i lekcji treningowych, 

oraz ze wsparciem swoich rodziców i wszystkich swoich nauczycieli, 

będą rozwijać następne kompetencje: 

Praca zespołowa oraz Inteligencja i równowaga emocjonalna.

www.leader100SPORT.pl
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KWARTAŁ II (GRUDZIEŃ-MARZEC)

PRZERWA PRZED FAZĄ TRENOWANIA I GRY
Jak na lekcji treningowej możemy ćwiczyć kompetencje?

Praca zespołowa Inteligencja i równowaga emocjonalna

Pracę zespołową cechuje przede wszyst-

kim współdziałanie, współpraca, udzie-

lanie sobie pomocy, akceptowanie roli 

innych w zespole i zbiorowa odpowie-

dzialność za wyniki pracy.

Inteligencja i równowaga emocjonalna 

to umiejętność kierowania własnymi emo-

cjami, zdolność rozpoznawania własnych 

stanów uczuciowych, a także rozpoznawa-

nia emocji innych ludzi. Wiąże się również

 

KWARTAŁ II (GRUDZIEŃ-MARZEC)
KOMPETENCJE: 

Praca zespołowa oraz Inteligencja i równowaga emocjonalna.

1. OGÓLNY SCENARIUSZ I ATMOSTFERA LEKCJI TRENINGOWEJ
Polecamy, aby planować scenariusz oraz wybierać ćwiczenia i gry 
dla każdej lekcji treningowej na podstawie sugestii książki „Przez sport 
do kompetencji” (sugestie znajdują się także w strefi e nauczyciela 
na stronie internetowej www.leader100sport.pl). W punkcie 6. Wstępu 
wyżej wymienionej publikacji są opisane kompetencje i metody pracy 
w trakcie lekcji treningowej dla kształtowania odpowiednich nawyków.

2.  SUGESTIE NA PRZERWĘ W LEKCJI TRENINGOWEJ PRZED FAZĄ 
TRENOWANIA I GRY 

Jak już zostało wspomniane, przy okazji przerwy między drugą fazą 
(Doskonalenia) a trzecią (Trenowania i gry), dobrze jest przypominać 
o kompetencjach społecznych, które staramy się rozwijać w trakcie 
lekcji treningowej. Idea jest taka, by podczas pracy z uczniami powie-
dzieć krótko o danej kompetencji, a następnie przypomnieć uczniom, 
jak przy okazji zajęć sportowych, możemy ją ćwiczyć (trenować). Po-
mogą w tym następujące sugestie, dotyczące tego kwartału:

Materiały dla nauczycieli
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Praca zespołowa przynosi efekty, kie-

dy zespół jest zgrany, potrafi  się ze sobą 

dobrze komunikować, rozwiązywać pro-

blemy i dążyć do wspólnych celów. Jest 

owocna również wtedy, kiedy każda jed-

nostka może w pełni wykorzystać swój 

potencjał w grupie; to także dzielenie się 

obowiązkami i zadaniami wedle własnych 

predyspozycji i talentów.

Przy okazji zajęć sportowych, możemy 

„trenować” kompetencję Praca zespo-

łowa, np. ćwicząc w parach w obwodzie 

stacyjnym (przechodzenie przez hula-

-hop, spacer po linie leżącej na podłodze), 

bawiąc się w „Berka murarza”, grając w grę 

zadaniową nastawioną na osiągnięcie 

przez zespół wyznaczonego celu ilościo-

wego w określonym czasie etc.

z wysokimi kompetencjami społecznymi, 

np. dotyczącymi kierowania innymi ludźmi, 

odczytywania mowy ciała, łagodzenia kon-

fl iktów czy motywowania innych do dzia-

łania. Im więcej emocji odczuwamy, tym 

wyższy jest nasz poziom inteligencji emo-

cjonalnej. Poza tym, jest to również zdol-

ność dostosowywania własnych emocji 

do sytuacji i do potrzeb drugiego człowieka.

Przy okazji zajęć sportowych, może-

my „trenować” kompetencję Inteligencja 

i równowaga emocjonalna, np. ustawiając 

od 4 do 6 różnych ćwiczeń w formie sta-

cyjnej (muzyka odtwarzana w tle reguluje 

tempo ich wykonania); organizując zaba-

wę w parach, polegającą na pokazywaniu 

i odczytywaniu emocji drugiej osoby; grając 

w dowolną grę, podczas której dobre lub 

złe działanie wiąże się z czasowym opusz-

czeniem boiska etc.

 
3. SUGESTIE NA PODSUMOWANIE LEKCJI TRENINGOWEJ

Jak już zostało wspomniane, na końcu lekcji treningowej nauczyciel 
siada w okręgu z uczniami, aby dokonać jej podsumowania. Jest to po-
mocne, by zgasić emocje, nerwy lub pretensje do kolegów, które nie-
którzy uczniowie mogą przeżywać po lekcji. 

Siedząc w okręgu, nauczyciel rozmawia z uczniami na temat tego, cze-
go się dzisiaj nauczyli oraz jakie ruchy i ćwiczenia każdy starał się udo-
skonalić. Następnie przypominają wspólnie, jakie kompetencje społeczne 
starali się rozwijać w trakcie lekcji i omawiają, w jaki sposób starali się to ro-
bić. W tym momencie nauczyciel zadaje uczniom pytanie „czy te kompe-
tencje można rozwijać tylko na lekcjach treningowych, czy też w innych 
sytuacjach”. Następnie nauczyciel prosi uczniów o podanie pomysłów 
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na rozwijanie danej kompetencji w szkole poza lekcjami WF-u, w domu, 
na zajęciach pozaszkolnych, podczas spotkań z kolegami i innych miej-
scach. Jako inspiracje na podsumowanie lekcji treningowej, poniżej znaj-
dują się przykładowe pomysły dla każdej kompetencji kwartału:

KWARTAŁ II (GRUDZIEŃ-MARZEC)

PODSUMOWANIE LEKCJI TRENINGOWEJ
Jak możemy ćwiczyć kompetencje w innych miejscach i sytuacjach?

Praca zespołowa Inteligencja i równowaga emocjonalna

– współdziałając, współpracując i udziela-

jąc sobie nawzajem pomocy,

– akceptując role poszczególnych osób 

w zespole,

– biorąc zbiorową odpowiedzialność 

za wyniki pracy,

– dostosowując się do innych, by mieć 

zgrany zespół,

– wspólnie rozwiązując problemy dzięki 

dobrej komunikacji,

– dążąc do wspólnych celów,

– wykorzystując w pełni swój potencjał 

w grupie: dzieląc się obowiązkami i za-

daniami wedle własnych predyspozycji 

i talentów,

– wykonując prace i zadania wspólnie 

z kolegami,

– grając w grę zadaniową, nastawioną 

na osiągnięcie przez zespół wyznaczo-

nego celu ilościowego w określonym 

czasie,

– pomagając w pracach domowych oraz 

robiąc to, o co poproszą mnie rodzice 

lub starsze rodzeństwo,

– umiejętnie kierując własnymi emocjami,

– rozpoznając własne stany uczuciowe 

oraz emocje innych ludzi,

– umiejętnie kierując innymi ludźmi, 

– prawidłowo  odczytując mowę ciała, 

– łagodząc konfl ikty,

– motywując innych do działania,

– dostosowując własne emocje do po-

trzeb drugiego człowieka,

– grając w gry, podczas których dobre 

lub złe działanie wiąże się z czasowym 

opuszczeniem boiska.

– mówiąc o swoich uczuciach,

– unikając złoszczenia się,

– spokojnie zastanawiając się przed podję-

ciem działania,

– stosując techniki kontrolowania gniewu 

oraz pokojowego rozwiązywania kon-

fl iktów: liczenie do dziesięciu, głębokie 

oddychanie, przyjęcie pozycji siedzącej, 

zastanowienie się przed udzieleniem im-

pulsywnej lub niewłaściwej odpowiedzi, 

rozmawianie o naszych uczuciach i emo-

cjach zamiast duszenia ich w sobie itp.
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– będąc świadomym swoich zadań i obo-

wiązków w klasie i wypełniając je bez 

czekania, aż ktoś mi o nich przypomni,

– pilnując swojej pozycji w zespole i po-

stępując zgodnie z instrukcjami trenera 

oraz kapitana drużyny,

– przydzielając zadania w grupie lub klasie,

– sumiennie wypełniając zadania oraz 

inne obowiązki,

– podkreślając znaczenie dobrej współ-

pracy między członkami zespołu 

w celu uzyskania lepszych wyników 

w krótszym czasie,

– robiąc to, co do mnie należy, prawidło-

wo oraz w odpowiednim momencie.

– podejmując odpowiedzialność za nad-

zór realizacji zadań (zwracając uwa-

gę, czy są wykonywane dobrze oraz 

na czas),

– unikając kłótni,

– szanując i akceptując dobre propozycje 

kolegów,

– wspierając swój zespoł oraz przestrze-

gając zasad gry.

– okazując zainteresowanie oraz słuchając 

drugiej osoby, 

– siedząc obok siebie podczas rozmowy

– stosując technikę „teraz wszyscy na pod-

łogę”4. 

– stosując w klasie „lekcję ciszy”5. 

Teraz przypomnimy, co robić pod koniec lekcji treningowej:12

Po przedstawieniu pomysłów (zarówno tych, podanych przez 
uczniów jak i tych z tabeli powyżej) na temat, w jaki sposób można roz-
wijać daną kompetencję, siedząc dalej w okręgu, nauczyciel sugeruje, 

4  Opis tej techniki zob. str. 162
5  Opis tej techniki zob. str. 163
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by każdy zastanowił się przez chwilę, nad tym, co zostało powiedziane 
(Samoocena). Następnie każdy uczeń określa jedno lub dwa konkret-
ne wyzwania, które chce w sposób szczególny realizować na co dzień 
w domu, szkole i w innych miejscach oraz sytuacjach (ustalenie Pla-
nu Rozwoju i Treningu). Nauczyciel może w tym momencie zachęcić 
uczniów do podzielenia się tym, jaki jest ich plan rozwoju oraz przy-
pomnieć, by ich wyzwania były konkretne i wymierne. Powinien także 
przypomnieć, że o tych planach i wyzwaniach warto też porozmawiać 
z rodzicami, a także o tym, jak ważne jest, byśmy mieli kogoś, kto zna 
nasz plan rozwoju oraz wyzwania, i możemy porozmawiać z nim o tym.

Na zakończenie lekcji treningowej wszyscy wstają i nauczyciel prosi, 
by uczniowie pokazali, które z ćwiczeń, z tych których dzisiaj się na-
uczyli, chcą pokazać rodzicom lub nauczyć ich. Nauczyciel przypomina 
również uczniom, aby przy okazji pokazywania rodzicom konkretnych 
ćwiczeń, powiedzieli im również, jaka jest kompetencja społeczna, któ-
rą chcą rozwijać, i jakie mają plany oraz wyzwania na jej rozwój.

4. PO LEKCJI TRENINGOWEJ
W sposób wyżej opisany, na lekcjach treningowych dziecko pracuje 
nad poszczególnymi kompetencjami. Na innych lekcjach, godzinie wy-
chowawczej lub w innych momentach, warto wrócić do tematów doty-
czących danej kompetencji, rozmawiać z uczniami o planach rozwoju 
i wyzwaniach etc.

Na wszystkich lekcjach i pomiędzy nimi, wychowawca klasy oraz po-
zostali nauczyciele, np. zajęć językowych, religii, plastyki etc. powinni 
także w jakimś stopniu wspierać ucznia w rozwijaniu kompetencji da-
nego kwartału. Poniżej przedstawiamy sugestie dla nauczycieli pozo-
stałych przedmiotów, które mogą  być pomocne. Dobrą praktyką jest 
zrobienie kserokopii tych materiałów i powieszenie ich w widocznym 
miejscu, np. w pokoju nauczycielskim.

Materiały dla nauczycieli
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KWARTAŁ II (GRUDZIEŃ-MARZEC)

SUGESTIE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI ZERÓWEK I 1 KLASY S.P.
Każdy nauczyciel jest wsparciem dla uczniów 

w rozwoju poniższej kompetencji przez:

Praca zespołowa Inteligencja i równowaga emocjonalna

a. pomaganie uczniom w realizacji nastę-

pujących wyzwań:      

• Pomagam w pracach domowych ro-

biąc to, o co poproszą mnie rodzice lub 

starsze rodzeństwo.

• Znam swoje zadania i obowiązki w kla-

sie. Wypełniam je nie czekając aż ktoś 

mi o nich przypomni.

• W sportach zespołowych pilnuję swojej 

pozycji i postępuję zgodnie z instrukcja-

mi trenera oraz kapitana drużyny.

b. przydzielenie uczniom zadań w grupie 

lub klasie i zachęcanie ich do sumien-

nego wypełniania tych zadań oraz in-

nych obowiązków, które mają w domu. 

Podkreślenie znaczenia dobrej współ-

pracy między członkami zespołu 

w celu uzyskania lepszych wyników 

w krótszym czasie. Wyjaśnienie, że jest 

to możliwe, pod warunkiem, że człon-

kowie grupy będą robić to, co do nich 

należy w odpowiednim momencie. 

Dwoje uczniów może być odpowie-

dzialnych przez jakiś czas za nadzór 

nad realizacją zadań (w tym, czy są one 

wykonywane dobrze i na czas).

a. pomaganie uczniom w realizacji nastę-

pujących wyzwań:      

• Kiedy jestem zmartwiony, mówię o tym.

• Unikam złoszczenia się, kiedy popeł-

niam błąd lub przegrywam.

• Zanim coś zrobię, spokojnie zastana-

wiam się jak powinienem postąpić

b. polecenie uczniom następujących 

technik kontrolowania gniewu oraz po-

kojowego rozwiązywania konfl iktów: 

liczenie do dziesięciu, głębokie od-

dychanie, przyjęcie pozycji siedzącej, 

zastanowienie się przed udzieleniem 

impulsywnej lub niewłaściwej odpo-

wiedzi, rozmawianie o uczuciach i emo-

cjach zamiast duszenia ich w sobie itp.

c. okazanie uczniowi zainteresowania, 

gdy jest on zdenerwowany i wysłucha-

nie tego, co się z nim dzieje (najlepiej 

w pozycji siedzącej obok siebie)

d. zastosowanie techniki „teraz wszyscy 

na podłogę”, kiedy w klasie pojawia 

się problem lub dzieje się coś złego. 

Polega ona na tym, że nauczyciel pro-

si uczniów, aby usiedli z nim w kręgu 

na podłodze i pyta ich, jak się mają, 

czy dzieje się coś, o czym powinien 

wiedzieć, czy mają problem, o którym
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c. wyjaśnienie, jak skuteczne jest dla 

wszystkich, gdy każdy robi to, co do 

niego należy i jest na tym skupiony.

d. pomaganie uczniom w unikaniu sporów 

oraz zachęcanie ich do tego, aby sza-

nowali i akceptowali dobre propozycje 

kolegów z klasy. 

e. zachęcanie uczniów, by grając w gry 

zespołowe, zawsze wspierali swój ze-

spół, robiąc dobrze to, co do nich nale-

ży oraz przestrzegając zasad gry.

chcieliby opowiedzieć itp. Chodzi o to, 

że nikt nie może opuścić podłogi, do-

póki problem nie zostanie rozwiązany.

e. wprowadzenie w klasie lekcji ciszy, po-

legającej na zachowaniu ciszy i spo-

koju przez określony czas. Aby rozpo-

cząć zabawę, można użyć dzwonka 

lub świecy. Uczniowie siadają w kręgu 

na podłodze (jeśli siedzą na krzesłach, 

ważne jest, aby sięgali stopami pod-

łogi). Nauczyciel oddala się i po kilku 

minutach ciszy i bezruchu (czas zależy 

od praktyki dzieci w tej zabawie) wyma-

wia cicho imię każdego ucznia po kolei. 

Uczeń, który usłyszy swoje imię, cicho 

wstaje i podchodzi do nauczyciela. 

Ważne jest, aby nauczyciel znajdował 

się daleko od dzieci, aby nie mogły 

czytać z jego ust i skoncentrowały się 

na słuchaniu ciszy (źródło: https://el-

metodomontessori.com/el-juego-del-

-silencio/).

W następnym kwartale (od kwietnia do czerwca)  

uczniowie z pomocą materiałów Programu Leader100 SPORT i lekcji treningowych, 

oraz ze wsparciem swoich rodziców i wszystkich swoich nauczycieli, 

będą rozwijać następne kompetencje: 

Komunikacja oraz Otwartość na innych, empatia.

www.leader100SPORT.pl

Jak sugerowano, powyższą tabelę z sugestiami 
dla wszystkich nauczycieli warto powiesić w widocznym miejscu, 

np. w pokoju nauczycielskim.

Materiały dla nauczycieli
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KWARTAŁ III (KWIECIEŃ-CZERWIEC)
KOMPETENCJE: 

Komunikacja oraz Otwartość na innych, empatia.

1. OGÓLNY SCENARIUSZ I ATMOSTFERA LEKCJI TRENINGOWEJ
Polecamy, aby planować scenariusz oraz wybierać ćwiczenia i gry 
dla każdej lekcji treningowej na podstawie sugestii książki „Przez sport 
do kompetencji” (sugestie znajdują się także w strefi e nauczyciela 
na stronie internetowej www.leader100sport.pl). W punkcie 6. Wstępu 
wyżej wymienionej publikacji są opisane kompetencje i metody pracy 
w trakcie lekcji treningowej dla kształtowania odpowiednich nawyków.

2.  SUGESTIE NA PRZERWĘ W LEKCJI TRENINGOWEJ PRZED FAZĄ 
TRENOWANIA I GRY 

Jak już zostało wspomniane, przy okazji przerwy między drugą fazą 
(Doskonalenia) a trzecią (Trenowania i gry), dobrze jest przypominać 
o kompetencjach społecznych, które staramy się rozwijać w trakcie 
lekcji treningowej. Idea jest taka, by podczas pracy z uczniami powie-
dzieć krótko o danej kompetencji, a następnie przypomnieć uczniom, 
jak przy okazji zajęć sportowych, możemy ją ćwiczyć (trenować). Po-
mogą w tym następujące sugestie, dotyczące tego kwartału:

KWARTAŁ III (KWIECIEŃ-CZERWIEC)

PRZERWA PRZED FAZĄ TRENOWANIA I GRY
Jak możemy ćwiczyć kompetencje podczas lekcji treningowej?

Komunikacja Otwartość na innych, empatia

Komunikacja jest to wymiana informa-

cji pomiędzy poszczególnymi osobami, 

które w niej uczestniczą. Może ona doko-

nywać się za pomocą słów, gestów, tek-

stów, obrazów i dźwięków. Wyróżniamy 

To proces dostrzegania świata drugiej 

osoby. To ciekawość drugiego człowieka, 

możliwość widzenia świata jego oczami 

i otwartość na to, jaki jest. Otwartość na in-

nych wiąże się również z empatią emocjo–
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komunikację werbalną i niewerbalną. 

W procesie komunikacji i porozumiewania 

się najważniejsze jest, aby odbiorca zrozu-

miał komunikat. Warunkiem porozumienia 

się jest więc właściwa interpretacja i zrozu-

mienie przez odbiorcę intencji nadawcy.

Przy okazji zajęć sportowych, może-

my „trenować” kompetencję Komunikacja 

np. poprzez obwód ćwiczebny z tłuma-

czeniem zadania przez dzieci (na każdej 

stacji jedno dziecko tłumaczy ćwiczenie, 

drugie je wykonuje i tak na zmianę); po-

przez zabawę z komunikacją niewerbalną 

(dzieci biegają w wyznaczonym obsza-

rze, a na sygnał prowadzącego łączą się 

w pary i za pomocą komunikatu niewer-

balnego przekazują sobie ustaloną treść); 

poprzez dowolną grę z podziałem na ze-

społy (dzieci w każdym działaniu komuni-

kują słownie to, co zrobiły lub skinieniem 

głowy informują zwrotnie, że wykonują 

wyznaczone działanie).

nalną, rozumianą jako wczuwanie się 

w emocje drugiej osoby i jej punkt widze-

nia. To znaczy, że czujemy to, co czuje nasz 

rozmówca, odzwierciedlamy jego sygnały 

niewerbalne i dzięki temu możemy uzy-

skać pełne, bezpośrednie porozumienie.

Przy okazji zajęć sportowych, może-

my „trenować” kompetencję Otwartość 

na innych, empatia, np. poprzez obwód 

ćwiczebny z odkrywaniem talentów (dzieci 

spośród siebie wybierają osoby utalento-

wane ruchowo lub te, które mają problemy 

w ćwiczeniach i na podstawie ich potrzeb 

wybierają serię ćwiczeń do realizacji w sta-

cjach); poprzez zabawę biegową ze współ-

pracą (dzieci biegają w wyznaczonym 

obszarze, na sygnał prowadzącego, łączą 

się w pary lub trójki i wykonują zadanie ru-

chowe wymagające współpracy, np. trzy-

mając się za ręce wykonują dwa obroty 

wokół siebie itp.), poprzez grę ze wsparciem 

(jeden z uczestników w każdym zespole 

otrzymuje zadanie do wykonania; pozo-

stali uczestnicy gry pomagają w jego reali-

zacji; a gra się kończy, kiedy wyznaczone 

dziecko wykona zadanie, np. 10 podań).

3. SUGESTIE NA PODSUMOWANIE LEKCJI TRENINGOWEJ
Jak już zostało wspomniane, na końcu lekcji treningowej nauczyciel 
siada w okręgu z uczniami, aby dokonać jej podsumowania. Jest to po-
mocne, by zgasić emocje, nerwy lub pretensje do kolegów, które nie-
którzy uczniowie mogą przeżywać po lekcji. 

Materiały dla nauczycieli
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Siedząc w okręgu, nauczyciel rozmawia z uczniami na temat tego, cze-
go się dzisiaj nauczyli oraz jakie ruchy i ćwiczenia każdy starał się udo-
skonalić. Następnie przypominają wspólnie, jakie kompetencje społeczne 
starali się rozwijać w trakcie lekcji i omawiają, w jaki sposób starali się to ro-
bić. W tym momencie nauczyciel zadaje uczniom pytanie „czy te kompe-
tencje można rozwijać tylko na lekcjach treningowych, czy też w innych 
sytuacjach”. Następnie nauczyciel prosi uczniów o podanie pomysłów 
na rozwijanie danej kompetencji w szkole poza lekcjami WF-u, w domu, 
na zajęciach pozaszkolnych, podczas spotkań z kolegami i innych miej-
scach. Jako inspiracje na podsumowanie lekcji treningowej, poniżej znaj-
dują się przykładowe pomysły dla każdej kompetencji kwartału:

KWARTAŁ III (KWIECIEŃ-CZERWIEC)

PODSUMOWANIE LEKCJI TRENINGOWEJ
Jak możemy ćwiczyć kompetencje w innych miejscach i sytuacjach?

Komunikacja Otwartość na innych, empatia

– dzieląc się informacją w sposób 

jasny, wyraźny i zrozumiany,

– używając odpowiednich słów, ge-

stów, obrazków lub dźwięków,

– stosując pełne zdania,

– uważnie słuchając i obserwując, 

by dobrze zrozumieć oraz zinter-

pretować komunikat i intencje jego 

nadawcy,

– mówiąc zamiast krzyku,

– uśmiechając się w rozmowie z innymi,

– odpowiadając na pytania na forum 

klasy według następującego schematu: 

uważne słuchanie pytania, zastanowie-

nie się nad odpowiedzią, podniesienie 

ręki, czekanie na swoją kolej.

– uważnie słuchając i obserwując, by do-

brze zrozumieć świat drugiej osoby,

– będąc ciekawym drugiego człowieka, 

widząc świat jego oczami i akceptując to, 

jaki jest,

– wczuwając się w emocje drugiej osoby 

i jej punkt widzenia,

– oferując pomoc,

– uważnie słuchając, kiedy ktoś o czymś 

opowiada,

– dzieląc się troskami i radościami z innymi,

– organizując grę w okręgu, polegającą 

na podaniu piłki drugiej osobie i mówiąc: 

„Lubię w tobie…”,

– dbając o relacje ze wszystkimi kolegami 

i koleżankami oraz znajomymi,
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– wdrażając w rozmowach pozytywny 

język, który podkreśli dobre cechy 

innych i sprawi, że poczują się ak-

ceptowani i doceniani,

– przekazując, głównie poprzez 

przykład, że jedną z zalet bycia 

miłym dla innych jest to, że nigdy 

nie zawodzisz,

– dbając o to, aby nasz język określał 

zachowania, a nie ludzi.

– uzgadniając propozycje wspólnej 

pracy, dotyczącej takiego samego 

wychowania w szkole i w domu,

– będąc otwartym na nowe znajomości,

– rozmawiając i bawiąc się ze wszystkimi,

– spędzając czas z innymi: rozmawiając, 

ucząc się, bawiąc, uczestnicząc w wolon-

tariacie, modląc się, odrabiając zadania 

domowe, uprawiając sport, uczestnicząc 

w wycieczkach itp.,

– budując przyjaźń na tym, co nas łączy 

z drugą osobą (przeżycia, zainteresowa-

nia, wspólne tematy itp.),

 
Teraz przypomnimy, co robić pod koniec lekcji treningowej:

Po przedstawieniu pomysłów (zarówno tych, podanych przez 
uczniów jak i tych z tabeli powyżej) na temat, w jaki sposób można roz-
wijać daną kompetencję, siedząc dalej w okręgu, nauczyciel sugeruje, 
by każdy zastanowił się przez chwilę, nad tym, co zostało powiedziane 
(Samoocena). Następnie każdy uczeń określa jedno lub dwa konkret-
ne wyzwania, które chce w sposób szczególny realizować na co dzień 
w domu, szkole i w innych miejscach oraz sytuacjach (ustalenie Pla-
nu Rozwoju i Treningu). Nauczyciel może w tym momencie zachęcić 
uczniów do podzielenia się tym, jaki jest ich plan rozwoju oraz przy-
pomnieć, by ich wyzwania były konkretne i wymierne. Powinien także 
przypomnieć, że o tych planach i wyzwaniach warto też porozmawiać 
z rodzicami, a także o tym, jak ważne jest, byśmy mieli kogoś, kto zna 
nasz  plan rozwoju oraz wyzwania, i możemy porozmawiać z nim o tym.

Na zakończenie lekcji treningowej wszyscy wstają i nauczyciel prosi, 
by uczniowie pokazali, które z ćwiczeń, z tych których dzisiaj się na-
uczyli, chcą pokazać rodzicom lub nauczyć ich. Nauczyciel przypomina 
również uczniom, aby przy okazji pokazywania rodzicom konkretnych 

Materiały dla nauczycieli
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ćwiczeń, powiedzieli im również, jaka jest kompetencja społeczna, któ-
rą chcą rozwijać, i jakie mają plany i wyzwania na jej rozwój. 

4. PO LEKCJI TRENINGOWEJ
W sposób wyżej opisany, na lekcjach treningowych dziecko pracuje 
nad poszczególnymi kompetencjami. Na pozostałych lekcjach, godzi-
nie wychowawczej lub w innych momentach, warto wrócić do tema-
tów dotyczących danej kompetencji, rozmawiać z uczniami o planach 
rozwoju i wyzwaniach etc.

Na wszystkich lekcjach i pomiędzy nimi, wychowawca klasy oraz po-
zostali nauczyciele, np. zajęć językowych, religii, plastyki etc. powinni 
także w jakimś stopniu wspierać ucznia w rozwijaniu kompetencji da-
nego kwartału. Poniżej przedstawiamy sugestie dla nauczycieli pozo-
stałych przedmiotów, które mogą być pomocne. Dobrą praktyką jest 
zrobienie kserokopii tych materiałów i powieszenie ich w widocznym 
miejscu, np. w pokoju nauczycielskim.

KWARTAŁ III (KWIECIEŃ-CZERWIEC)

SUGESTIE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI ZERÓWEK I 1 KLASY S.P.
Każdy nauczyciel jest wsparciem dla uczniów 

w rozwoju poniższej kompetencji przez:

Komunikacja Otwartość na innych, empatia

a. pomaganie uczniom w realizacji nastę-

pujących wyzwań:      

• Pozwalam mówić innym i uważnie ich 

słucham.

• Mówię zamiast krzyczeć.

• Zawsze się uśmiecham, także w roz-

mowie z innymi.

a. pomaganie uczniom w realizacji nastę-

pujących wyzwań:

• Oferuję swoją pomoc wszystkim wokół 

mnie.

• Bawię się z każdym, kto mnie zaprosi, 

nawet jeśli nie jest jeszcze moim przyja-

cielem.

• Uważnie słucham, kiedy ktoś mi o czymś 

opowiada. Cieszę się lub martwię razem 

z nim. Jeśli mogę mu pomóc, pomagam
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b. wskazówki dla uczniów, jak odpowia-

dać na pytania na forum klasy:

I. Uważnie słucham pytania.

II. Myślę nad odpowiedzią.

III. Podnoszę rękę.

IV. Czekam na swoją kolej.

c. wdrażanie w klasie pozytywnego języ-

ka, który podkreśli dobre cechy uczniów 

i sprawi, że poczują się akceptowani 

i doceniani. Przekazywanie, głównie 

poprzez przykład, że jedną z zalet by-

cia miłym dla innych jest to, że nigdy 

nie zawodzisz. Owszem, nie wszystko 

będzie pozytywnym przekazem, ale 

w takim przypadku, warto postarać się, 

aby nasz język określał zachowania, 

a nie ludzi. W związku z tym uwagi typu 

„Jesteś niechlujny!” można przeformu-

łować w następujący sposób: „Ta ławka 

jest bardzo brudna, ale wiem, że jesteś 

w stanie idealnie ją uporządkować”.

b. Organizując następującą grę: uczniowie 

ustawiają się, tworząc okrąg. Uczeń, 

który ma piłkę mówi: „Lubię w tobie…” 

(wymieniając pozytywną cechę kolegi/

koleżanki, której zdecydował się po-

dać piłkę) i rzuca ją do wybranej osoby. 

Piłka powinna trafi ć przynajmniej raz 

do wszystkich uczniów, aby dostrzec 

pozytywne cechy u wszystkich, nie tylko 

tych najbardziej popularnych kolegów 

czy naszych najlepszych przyjaciół.

 Inną opcją jest zagranie w tę grę przy 

użyciu stołów lub ławek w klasie. Uczeń 

wstaje, mówiąc coś pozytywnego 

o którymś z kolegów z klasy i siada 

na miejscu zajmowanym przez tego 

kolegę. Ten wybiera innego i zajmuje 

jego miejsce. I tak dalej, dopóki wszy-

scy nie zmienią miejsca (źródło: Aulas 

felices, Equipo SATI, Saragossa, 2012).

c. zachęcenie naszych uczniów do dba-

nia o relacje ze wszystkimi kolegami 

i koleżankami. Zachęcenie ich, aby byli 

otwarci na nowe znajomości, pamięta-

jąc, że wiele z nich może przerodzić się 

w przyjaźń. Zwykle przyjaciele wyłania-

ją się spośród kolegów i znajomych. Im 

mniej ludzi znają nasi uczniowie, tym 

mniejsze będą mieli szanse na zna-

lezienie dobrych przyjaciół. Dlatego 

zachęcajmy ich, także naszym przy-

kładem, aby nie zamykali się w małych 

grupach, ale starali się rozmawiać i ba-

wić ze wszystkimi.

Materiały dla nauczycieli
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d. pomaganie naszym uczniom zro-

zumieć, że nawiązywanie relacji lub 

przyjaźni wymaga spędzania czasu 

z innymi, robiąc różne rzeczy razem: 

rozmawiając, ucząc się, bawiąc, uczest-

nicząc w wolontariacie, modląc się itp. 

Zazwyczaj przyjaźń buduje się na tym, 

co nas łączy z drugą osobą (przeży-

cia, zainteresowania, wspólne tematy 

itp.). Dlatego należy zachęcać naszych 

uczniów do robienia różnych rzeczy ra-

zem, np. odrobienia zadania domowe-

go, uprawiania sportu, uczestniczenia 

w wycieczkach, pomagania innym itp.

W następnym roku szkolnym   

uczniowie, ze wsparciem swoich rodziców i nauczycieli, będą mogli rozwijać 

kolejne sześć kompetencji (patrz na stronie www.leader100SPORT.pl)

Na wakacjach rodzice mogą korzystać z materiałów 

kwartałów I, II i III, dostosowując je do swoich potrzeb. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PROGRAMU LEADER100 SPORT

Niniejszy załącznik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie 
www.leader100sport.pl.
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