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Przewodnik dla rodziców do Programu 

Przyjaciele
Zippiego



Wielu nauczycieli organizuje spotkania
dla rodziców, zanim zaczn¹ program.
WeŸ w nich udzia³, zadawaj pytania i do-
wiedz siê jak najwiêcej o programie.

Poproœ o plan spotkañ, abyœ wczeœniej
wiedzia³, kiedy twoje dziecko bêdzie
omawiaæ dany temat. To pomo¿e Ci utr-
waliæ lekcjê w domu.

Dzieci czêsto przynosz¹ do domu 
ilustracje, które narysowa³y lub proste
arkusze podsumowania, które wype³-
niaj¹ na koniec ka¿dego spotkania.
Wyka¿ zainteresowanie i zachêcaj swoje
dziecko do opowiadania o spotkaniu,
które mia³o miejsce danego dnia.

Utrzymuj kontakt ze szko³¹ dziecka.
Jeœli chcesz, aby nauczyciel Twojego

dziecka wiedzia³ o jakichœ nowych
wydarzeniach dotycz¹cych Waszej
rodziny, porozmawiaj z nim.

Prawdopodobnie zauwa¿ysz, ¿e Twoje
dziecko jest mniej agresywne, bardziej
tolerancyjne i lepiej radzi sobie 
z rozwi¹zywaniem problemów. Chwal
wszystkie ewentualne zmiany.

Przygotuj siê na to, ¿e Twoje dziecko
stanie siê bardziej rozmowne i b¹dŸ
gotów s³uchaæ!

Program Przyjaciele Zippiego przyniós³
wiele korzyœci tysi¹com dzieci, które ju¿
go pozna³y i polubi³y. Wierzymy, ¿e tak
samo bêdzie w przypadku Twojego dziec-
ka.

Co Ty mo¿esz zrobiæ?
Chocia¿ program Przyjaciele Zippiego prowadz¹ przeszkoleni nauczyciele, 
i Ty mo¿esz pomóc zwiêkszyæ jego skutecznoœæ w stosunku do swojego
dziecka. Znajdziesz tu szeœæ sugestii, jak to zrobiæ.

„Program zmieni³ nasze ¿ycie
rodzinne. Teraz wszystkie
moje dzieci umiej¹ 
wzajemnie siê wys³uchaæ. 
Nie mog³am uwierzyæ, gdy
zorientowa³am siê, ¿e Zippi 
to tylko patyczak!”
– Matka.

„Znam kilku doros³ych,
którym przyda³yby siê takie
zajêcia.”
– Dyrektor szko³y.



Dobre zdrowie
iele uwagi poœwiêcamy zdro-
wiu fizycznemu dzieci –

upewniamy siê, ¿e odpowiednio siê
od¿ywiaj¹, zim¹ ciep³o je ubieramy,
zachêcamy do uprawiania sportów 
i utrzymywania kondycji.

Jednak czy wystarczaj¹co troszczymy
siê o ich zdrowie emocjonalne i dobre
samopoczucie – o to, co myœl¹ o so-
bie, jak funkcjonuj¹ wœród innych
dzieci, jak radz¹ sobie z trudnoœciami 
i rozczarowaniami?

Zdrowie emocjonalne jest istotne 
dla naszego szczêœcia i dla tego, jak
radzimy sobie w ¿yciu. Nawet 
bardzo ma³e dzieci mog¹ nauczyæ siê
odmiennych sposobów postêpowania,
aby doskonaliæ swoje relacje 
z innymi ludŸmi i lepiej radziæ sobie
z trudnoœciami.

Ta broszurka prezentuje program
nazwany Przyjaciele Zippiego, który
stworzono specjalnie po to, aby
pomagaæ dzieciom miêdzy pi¹tym 
a siódmym rokiem ¿ycia rozwijaæ
powy¿sze umiejêtnoœci na terenie
szko³y lub przedszkola. Z broszurki
dowiesz siê, czego Twoje dziecko
nauczy siê w czasie zajêæ oraz, jak
mo¿esz pomóc synowi lub córce czer-
paæ korzyœci z programu.

„Skoro mo¿emy nauczyæ ma³e dzieci,
jak radziæ sobie z problemami, to

powinny one umieæ lepiej pokonywaæ
problemy i kryzysy w okresie dorastania

i w doros³ym ¿yciu.”
– Paul Rubenstein,

przewodnicz¹cy 
Partnerstwa na rzecz Dzieci
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Przezwyciê¿anie 
trudnych okresów 
Wszyscy – i doroœli, i dzieci – doœwiadczaj¹ w ¿yciu
problemów i trudnoœci 

ako doroœli anga¿ujemy siê w dys-
kusje i spory. Czujemy siê niesz-

czêœliwi lub niepewni w pracy.
Nawi¹zujemy i zrywamy wiêzi z inny-
mi. Umieraj¹ nam cz³onkowie rodziny.
Czêsto trudno jest nam wyraziæ to, co
naprawdê czujemy.

Jeœli potrafimy znaleŸæ skuteczne
sposoby radzenia sobie z trudnoœciami
i rozczarowaniami, czujemy siê lepiej.
Badania wykaza³y, ¿e im wiêcej rozwi¹-
zañ mo¿emy wymyœliæ i zastosowaæ 
w momencie napotkania problemu,
tym bardziej prawdopodobne jest, 
¿e skutecznie sobie z nim poradzimy.

Równie¿ dzieci wiele wiedz¹ 
o trudnych chwilach. Doœwiadczaj¹
ró¿nego rodzaju trudnoœci. Na co dzieñ

maj¹ do czynienia z takimi zda-
rzeniami, jak sprzeczki na placu zabaw
czy odczuwanie zazdroœci o brata lub
siostrê; albo z wiêkszymi problemami
typu – zmiana szko³y, bycie krzyw-
dzonym.

Jednak wyjœcie dla dzieci jest takie
samo jak dla doros³ych; im wiêcej
sposobów radzenia sobie maj¹ do
wyboru i wykorzystania, tym wiêksza
szansa, ¿e skutecznie poradz¹ sobie 
z problemem.

Doœwiadczenie wskazuje, ¿e dzieci 
w wieku piêciu, szeœciu lat potrafi¹
zrozumieæ pojêcie dokonywania
wyboru, rozwi¹zania sytuacji i ucz¹ siê
nowych sposobów radzenia sobie 
z  trudnoœciami.  Jeœli  naucz¹ siê  tego

„Przekona³am siê, ¿e wielu rodziców
jest zaskoczonych, kiedy odkryj¹, 
¿e mo¿na nauczyæ dzieci, jak radziæ
sobie z trudnoœciami; jednak dzieci 
w tym wieku ch³on¹ wszystko 
jak g¹bka, a ewaluacja wykaza³a, 
¿e ten program rzeczywiœcie
im pomaga."
– Caroline Egar, 
kierownik programu
Przyjaciele Zippiego
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Czy to jest skuteczne?
Program Przyjaciele Zippiego by³ gruntownie badany i ewaluowany.

rzez ponad szeœæ lat prog-
ram by³ udoskonalany 

i wiele tysiêcy dzieci w Danii 
i na Litwie wziê³o w nim
udzia³. Nauczycieli i dzieci
proszono o wyra¿anie opinii 
i wype³nianie kwestionariuszy
przed udzia³em w programie 
i po jego zakoñczeniu. Wyniki
by³y porównywane z wynikami
dzieci, które nie bra³y udzia³u
w programie.

Ewaluacja wskazuje, ¿e w po-
równaniu z dzieæmi, które nie
bra³y udzia³u w programie,
dzieci uczestnicz¹ce w nim
wykaza³y siê wiêkszymi umie-
jêtnoœciami wspó³pracy, aser-
tywnoœci, samokontroli i empa-
tii oraz rzadziej pojawia³y siê 

u nich z³e zachowania.

Najwa¿niejsze jest to, ¿e
dzieci bior¹ce udzia³ w prog-
ramie nauczy³y siê stosowaæ
bardziej konstruktywne strate-
gie, takie jak:

Mówienie przepraszam
Mówienie prawdy
Rozmawianie z przyjació³mi
Rozmawianie o problemach
Podejmowanie prób zacho-
wania spokoju

Czêstotliwoœæ stosowania
przez dzieci strategii niesku-
tecznych, takich jak: wpadanie
w z³oœæ, obgryzanie paznokci
czy krzyk – obni¿y³a siê.
Program okaza³ siê skuteczny

zarówno wœród ch³opców, jak 
i wœród dziewcz¹t.

Niezale¿ne badania na Litwie
wykaza³y, ¿e dzieci po up³ywie
roku od zakoñczenia programu
nadal posiada³y nowo nabyte
umiejêtnoœci.

Wielu nauczycieli stwierdzi³o,
¿e program zredukowa³ kon-
flikty w klasie i pomóg³ im le-
piej rozumieæ uczniów. Niek-
tórzy nauczyciele stwierdzili
nawet, ¿e program pomóg³ im
w ich w³asnych problemach!

O ró¿nych badaniach ewaluacyjnych mo¿esz przeczytaæ na stronie www.partnershipforchildren.org.uk.

„Siedemdziesi¹t dwa 
procent rodziców

zauwa¿y³o zmiany
w zachowaniu swoich

dzieci , które skojarzyli 
z udzia³em w programie.
Dzieci komunikowa³y siê

swobodniej, ceni³y 
przyjació³, wydawa³y siê

bardziej rozwa¿ne,
uwa¿ne, przyjacielskie 
i szczere oraz zaczê³y 

lepiej rozumieæ innych.”
– Badania opinii

litewskich rodziców

„Dziêki programowi
przekona³em siê, jak

niewiele wiem 
o dzieciach. Teraz widzê,

¿e mo¿na z nimi 
rozmawiaæ o wszystkim.”

– Nauczyciel
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CZÊŒÆ 1
UCZUCIA
Dzieci zaczynaj¹ od omawiania
uczuæ – smutku, szczêœcia,
z³oœci, zazdroœci i zdenerwowa-
nia. Æwicz¹ mówienie o tym,
co czuj¹ w ró¿nych sytuacjach
i poznaj¹ sposoby poprawiania
samopoczucia.
CZÊŒÆ 2
KOMUNIKACJA
W ramach tej czêœci dzieci ucz¹
siê skutecznej komunikacji.
Program uczy dzieci, jak wys³u-
chiwaæ innych. Uczy je, jak pro-
siæ o pomoc i mówiæ to, co
chce siê powiedzieæ, nawet 
w niesprzyjaj¹cych okolicznoœ-
ciach. Czêsto nawet „ciche”
dzieci otwieraj¹ siê w czasie
spotkañ i ucz¹ siê wyra¿aæ
siebie swobodniej.

CZÊŒÆ 3
NAWI¥ZYWANIE 
I ZRYWANIE WIÊZI
W tej czêœci dzieci rozmawiaj¹ 
o przyjaŸni – jak nawi¹zywaæ 
i utrzymywaæ przyjaŸnie, jak
radziæ sobie z samotnoœci¹ 
i odrzuceniem. Æwicz¹, jak
mówiæ przepraszam i, jak
godziæ siê z przyjacielem po
sprzeczce.
CZÊŒÆ 4
ROZWI¥ZYWANIE
KONFLIKTÓW
Ta czêœæ uczy, jak rozwi¹zywaæ
konflikty, a wed³ug nauczycieli
szybko sprawia, ¿e dzieci ³at-
wiej akceptuj¹ swoje odmien-
noœci. W szczególnoœci doty-
czy problemu krzywdzenia 
i tego, co dzieci mog¹ zrobiæ,
jeœli ktoœ krzywdzi je lub
kogoœ innego.

CZÊŒÆ  5 
PRZE¯YWANIE ZMIANY
I STRATY
Ta czêœæ stanowi refleksjê nad
radzeniem sobie ze zmianami,
zarówno wielkimi jak i ma³ymi.
Najwiêksz¹ zmian¹ ze wszyst-
kich mo¿liwych jest czyjaœ
œmieræ. Mimo, ¿e doroœli czês-
to uwa¿aj¹, i¿ œmieræ jest bar-
dzo trudnym tematem do roz-
mowy, ma³e dzieci chêtnie
wykorzystuj¹ okazjê do ot-
wartego mówienia na ten
temat, który sta³ siê tabu dla
wielu doros³ych. Jedno spot-
kanie poœwiêcone jest odwie-
dzeniu miejsca pamiêci lub
cmentarza i mo¿e wyda siê to
zaskakuj¹ce, ale jest ono czês-
to okreœlane jako najowoc-
niejsze spotkanie z ca³ego prog-
ramu.

CZÊŒÆ 6
DAJEMY SOBIE RADÊ
Ostatnia czêœæ stanowi podsu-
mowanie wszystkiego, czego
dzieci nauczy³y siê – znaj-
dowania ró¿nych sposobów
radzenia sobie z problemami,
pomagania innym oraz adapto-
wania siê do nowych sytuacji.
Koñcowe spotkanie jest swego
rodzaju œwiêtowaniem,po³¹-
czonym z wrêczaniem koron 
i dyplomów.

Wnikliwsza charakterystyka
Program Przyjaciele Zippiego jest podzielony na szeœæ czêœci, ka¿da zawiera po cztery spotkania i dotyczy innych
zagadnieñ. Streszczamy je tutaj, abyœ móg³ dowiedzieæ siê, czego bêdzie uczy³o siê Twoje dziecko.



w pierwszych latach szko³y podstawowej,
z czasem nabêd¹ umiejêtnoœci
niezwykle pomocnych przez ca³e ¿ycie.

Badania wykaza³y, ¿e dobre wyniki 
w nauce w niewielkim stopniu
przek³adaj¹ siê na umiejêtnoœci
¿yciowe dziecka: skuteczne radzenie
sobie z ¿yciowymi niepowodzeniami 
i wyzwaniami, æwiczenie samodyscypli-
ny, nawi¹zywanie silnych i d³ugotrwa-
³ych wiêzi; innymi s³owy prowadzenie
szczêœliwego i spe³nionego ¿ycia.

Osi¹gniêcia w nauce s¹ bardzo istotne;
równie wa¿ne jest jednak, aby promowaæ
zdrowie emocjonalne dziecka.

Dlatego w³aœnie dzieci czerpi¹ korzyœci
z programu Przyjaciele Zippiego –
nabywaj¹ umiejêtnoœci, które pomog¹
im pokonaæ codzienne trudnoœci 
i uczyniæ ¿ycie bardziej szczêœliwym.

S¹ dowody wskazuj¹ce 
na to, ¿e w szko³ach, gdzie
dzieci maj¹ lepsze
samopoczucie i bardziej siê
wzajemnie akceptuj¹, tak¿e
ich wyniki w nauce
poprawiaj¹ siê.

„Teraz zrozumia³am, 
¿e ma³e dzieci maj¹ tak¹ sam¹ 

potrzebê rozmawiania o swoich 
uczuciach i problemach 

jak doroœli”.
– Nauczyciel

„Istnieje powszechna zgoda co do faktu, ¿e ten program
udoskonali³ relacje dzieci z rówieœnikami 

oraz nauczycielami, jak równie¿ zdolnoœæ radzenia sobie  
z problemami w codziennym ¿yciu”. 

– Podsumowanie ewaluacji



Co to jest program
Przyjaciele Zippiego?

rzyjaciele Zippiego to program dla 
ma³ych dzieci o ró¿nych umiejêtnoœ-

ciach. Nie koncentruje siê on na dzieciach
z konkretnymi problemami czy trudnoœ-
ciami, ale promuje zdrowie emocjonalne
wszystkich ma³ych dzieci. Prowadzony
jest w szko³ach i przedszkolach. Sk³ada
siê z 24 spotkañ. Nauczyciele zostali
specjalnie przeszkoleni, aby prowadziæ
zajêcia.

Program Przyjaciele Zippiego sk³ada siê 
z szeœciu czêœci, a ka¿da z nich zawiera
odrêbne opowiadanie. Wiele us³yszysz 
o bohaterze o imieniu Zippi. Jest on paty-
czakiem, a jego przyjaciele to grupa
ch³opców i dziewczynek. Opowiadania
prezentuj¹ ich w okolicznoœciach dobrze
znanych ma³ym dzieciom, takich jak:
przyjaŸnienie siê, zdobywanie i tracenie
przyjació³, krzywdzenie, radzenie sobie 
ze zmian¹ i strat¹ oraz zaczynanie 
od nowa. Ka¿de opowiadanie jest zilus-
trowane za pomoc¹ zestawu – barwnych
obrazków i uzupe³nione zadaniami, taki-
mi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.
Ca³y program przeznaczony jest
szczególnie dla dzieci w wieku od piêciu
do siedmiu lat. Doœwiadczenie wskazuje,
¿e dzieciom bardzo siê on podoba.
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Program uczy dzieci:
Jak rozpoznawaæ w³asne uczucia i jak 
o nich rozmawiaæ
Jak mówiæ to, co chce siê powiedzieæ
Jak s³uchaæ uwa¿nie
Jak prosiæ o pomoc
Jak nawi¹zywaæ i utrzymywaæ przyjaŸnie
Jak radziæ sobie z samotnoœci¹ i odrzu-
ceniem

Jak mówiæ przepraszam
Jak radziæ sobie w sytuacji, kiedy jest siê
krzywdzonym
Jak rozwi¹zywaæ konflikty
Jak radziæ sobie ze zmian¹ i strat¹,
miêdzy innymi ze œmierci¹
Jak adaptowaæ siê do nowych sytuacji
Jak pomagaæ innym

Program Przyjaciele Zippiego nie mówi
dzieciom, co robiæ. Zamiast tego zachêca 
je do zastanowienia siê nad sob¹ 
i wymyœlania w³asnych rozwi¹zañ 
problemów. Dzieci æwicz¹ dobieranie
rozwi¹zañ, które nie tylko im pomagaj¹, 
ale równie¿ nie krzywdz¹ innych.

Wiêcej o programie mo¿esz siê dowiedzieæ
na stronie internetowej 
www.partnershipforchildren.org.uk
www.cmppp.edu.pl




