
„Przyjaciele Zippiego” 

Trener programu: Bogumiła Ogrodowczyk  
                                   nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku 

Międzynarodowy program  

promocji zdrowia  

psychicznego dzieci 



„Przyjaciele Zippiego” 

 
 

 Realizowany jest w 28 państwach świata, na różnych 
kontynentach, m.in. w Anglii, Kanadzie, Brazylii, Indiach, Irlandii, 
Islandii,  Hong Kongu… i w Polsce. 

 

 Pilotaż programu przeprowadzono w Danii i na Litwie (6 lat)  

 – testowanie i ewaluacja. 
 

 W 2005 r. pilotaż programu odbył się w Polsce w wybranych 
warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych - 
Pracowania Promocji Zdrowia CMPPP we współpracy z 
organizacją charytatywną „Partnership for Children”- 
Partnerstwo na Rzecz Dzieci, 

 Od 2010 r. realizacja poprzez Centrum Pozytywnej Edukacji 

 
 

  



Zasięg programu 

 

x 

x 
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„Przyjaciele Zippiego” 

Cele i założenia programu: 
 
 program skierowany do dzieci w wieku  5 – 8 lat 

(uniwersalny), 
 

 kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne                                
u małych dzieci, 

 

 uczy różnorodnych sposobów radzenia sobie z trudnościami                           
i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu 
(zachęca do analizowania swojego zachowania), 

 

 doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi, 
 

 nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami                   
czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne 
wszystkich małych dzieci. 



„Przyjaciele Zippiego” 

Program uczy dzieci: 
 

 jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, 
 

 jak słuchać uważnie, 
 

 jak rozwiązywać konflikty, 
 

 jak mówić przepraszam, 
 

 jak pomagać innym, 
 

 jak prosić o pomoc, 
 

 jak adaptować się do nowych sytuacji, 
 

 jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, 
 

 jak radzić sobie z samotnością, odrzuceniem i prześladowaniem, 
 

 jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią. 



„Przyjaciele Zippiego” 

Program składa się z sześciu części 
(6 modułów x 4 zajęcia = 24 zajęcia): 

 
 maskotką programu jest patyczak Zippie                                  

(wykonany przez dzieci z pomocą nauczyciela), 
 

 każda część zawiera odrębne opowiadanie,                                      
które jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych 
obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, 
odgrywanie ról i zabawy, 

 

 opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach 
dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie 
się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, 
radzenie sobie ze zmianą i stratą. 

 



SZEŚĆ MODUŁÓW 
 

 1. Uczucia: 
 Dzieci omawiają uczucia - smutku, szczęścia, złości, zazdrości                  

i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych 
sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia. 

 

 2. Komunikacja: 
W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji.               
Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić                     
o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających 
okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie 
spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej. 

 

 3. Nawiązywanie i zrywanie więzi: 
 Dzieci uczą się o przyjaźni - jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, 

jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą , jak mówić 
przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce. 
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files/czesc_2_200.jpg
files/czesc_4_200.jpg


„Przyjaciele Zippiego” 

 4. Rozwiązywanie konfliktów: 
 Ta część uczy, jak rozwiązywać konflikty, a także dotyczy 

problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić,                  
jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego. 

 

 5. Przeżywanie zmiany i straty: 
 Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, 

zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze 
wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli 
często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem               
do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. 
Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, 
który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie 
poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza                 
i może wyda się  to zaskakujące, ale jest ono często określane 
jako najowocniejsze spotkanie z całego programu. 
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„Przyjaciele Zippiego” 

 6. Dajemy sobie radę: 
 Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego,                      

czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów 
radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się                    
do nowych sytuacji.  

 Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, 
połączonym z wręczaniem koron i dyplomów. 
 



Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  
i kształcenia ogólnego dla I etapu nauczania 

 a program Przyjaciele Zippiego 

 Cele wychowania 
przedszkolnego 

… kształtowanie u dzieci 
odporności emocjonalnej 
koniecznej do racjonalnego  
radzenia sobie w nowych i  
trudnych sytuacjach, w tym także 
do łagodnego znoszenia stresów i  
porażek; 
 
 Kształtowanie umiejętności 

społecznych dzieci: (…) 
3) w miarę samodzielnie radzi 

sobie w sytuacjach życiowych i 
próbuje przewidywać skutki 
swoich zachowań; (…) 

 Cele kształcenia – wymagania 
ogólne 

…wspomaganie dziecka w  
rozwoju intelektualnym,  
emocjonalnym, społecznym,  
etycznym, fizycznym i  
estetycznym 
 
 Edukacja polonistyczna. (…) 
    a) komunikuje w jasny sposób 

swoje spostrzeżenia, 
potrzeby, uczucia, (…) 

 Edukacja społeczna. (…) 
2) Współpracuje z innymi w  
zabawie, w nauce szkolnej i w  
sytuacjach życiowych (…) 



„Przyjaciele Zippiego” 

Program skierowany jest również do rodziców: 

 

 informowanie rodziców o wszelkich działaniach                   
z dziećmi – spotkania informacyjne, broszurka, 
gazetka dla rodziców, prace dzieci, 

 

 ujednolicenie oddziaływań przedszkola /szkoły                  
i domu rodzinnego w stosunku do dziecka w celu 
wzmocnienia określonych postaw. 



„Przyjaciele Zippiego” 
 

Co wyróżnia program? 
 

 oparty jest na naukowych badaniach                                           
(testowanie, pilotaż, ewaluacja), 

 
 koncentruje się na dobru emocjonalnym dziecka, 
 
 program może być stosowany w różnych kulturach, 
 
 ułatwia dziecku kończącemu edukację przedszkolną                         

pomyślny start w szkole, 
 
 skupia się nie tylko na problemach i trudnościach, ale także                           

na aspektach konstruktywnych, tj. pozytywne emocje, 
podkreślanie mocnych stron i zdolności dziecka,  

 
 szkolenie dla nauczycieli + koordynacja działań (pomoc dla n-li). 



Patyczaki wykonane przez dzieci 
 



Realizacja programu 

 



Podsumowanie programu 



Ewaluacja zajęć 



Kwiat przyjaźni – poczucie akceptacji 

 



Zapoznajemy się z bohaterami 

 



Przeżywanie, strata 

 



„Przyjaciele Zippiego” 

„Skoro możemy nauczyć małe dzieci, 
 

jak radzić sobie z problemami, 
 

to powinny one umieć lepiej pokonywać 
 

 problemy i kryzysy w okresie dorastania 
 

i w dorosłym życiu”  
 

     Paul Rubenstein  
   przewodniczący „Partnership for Children” 

                                      Partnerstwo na Rzecz Dzieci 


