
savoir-vivre

„Dzieci bardziej potrzebują
modelu niż krytyki.”

Joseph Joubert



ABC… 

rzeczność 
ojalność

unktualność

śmiech

yczliwość yskrecja

przejmość



Savoir-vivre to w najprostszym 

tłumaczeniu  zbiór zasad dobrego 

wychowania, znajomość form 

towarzyskich, których należy 

przestrzegać.

Co to takiego savoir-

vivre?



Jak cię widzą, tak cię piszą!
Zawsze ubieraj się odpowiednio 

do okoliczności: 

-Do teatru, na bal lub egzamin –

odświętnie i elegancko. 

- Na dyskotekę – możesz pójść w 

stroju codziennym. 

- Na rozmowę o pracę – schludnie 

i formalnie. 

- Do szkoły – wygodnie. 

- Na zajęcia wychowania 

fizycznego – ubierz buty 

sportowe, krótkie spodenki i 

koszulkę. 



Po czym możemy rozpoznać 

kulturalnego człowieka ?

To ruch ciała, mimika, sposób bycia, 

wysławiania się, uśmiechu, 

postępowania nawet w dobrych 

sprawach- wszystko to mówi nam o tym, 

kim jesteśmy.

To dobre wychowanie czyni z nas 

kulturalnych ludzi, budzących szacunek 

i sympatie. 



Co zrobić aby stać się 

kulturalnym człowiekiem?
Należy sz

anować k

ażdego 

człowiek

a 

niezależn

ie od 

wieku i 

statusy 

społeczn

ego.

Bądź otwarty na potrzeby i 

prośby drugiego człowieka 

otwórz sklepowe drzwi 

kobiecie z zakupami lub 

pomóż wnieść wózek 

dziecięcy do autobusu.

Nie 

narzucaj 

swojego 

zdania, 

staraj się 

słuchać 

tego, co 

inni mają 

do 

powiedze

nia.

Odcinaj się od plotek. Jeśli 

lubisz plotkować to liczyć się z 

tym, że nie będziesz traktowany 

jako osoba godna zaufania.



Ostrożnie osądzaj i 

oceniaj innych.

Bądź punktualny! Jeżeli stale 

się spóźniasz, oznacza to, że 

nie szanujesz czyjegoś czasu.

Bądźcie dyskretni i uszanujcie 

to, że ktoś bliski powierzył 

wam tajemnicę. Zaufanie 

bardzo ciężko odbudować.
Staraj się być 

taktowny, tzn. 

podczas rozmowy 

nie zadawaj bardzo 

osobistych pytań 

osobie, z którą nie 

wiążą Cię takowe 

relacje. Ponadto 

zwróć uwagę na 

stosowność stroju 

do okazji.

Jeśli będziesz uśmiechnięty i 

życzliwy dla innych ludzi, oni 

również będą darzyli Cię 

sympatią.



Nakrycie stołu:

Aby zaprosić gości np. na obiad trzeba 

wiedzieć jak nakryć stół!



Miej zawsze przy sobie 4 magiczne 

kluczyki. 

Otwierają drzwi do łatwiejszego życia wśród ludzi.
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