
Dzień dobry kochani , dziś ostatni dzień tygodnia i ostatni zdalnej 

nauki, od poniedziałku widzimy się wszyscy w przedszkolu  

Zapraszam was dzisiaj w krainę dobrych manier. 

Na początek posłuchajcie wierszyka. 

Leśny BON TON (fragment) 

Kulturalne zachowanie 

to rzecz ważna niesłychanie. 

I nie tylko na przyjęciach 

u hrabiego czy wręcz księcia 

lub na imieninach cioci. 

W lesie też nie wolno psocić! (…) 

Aby lasu nie rozgniewać, 

nie należy się naśmiewać 

z piegowatych muchomorów 

ani z innych leśnych stworów – 

warto cenić ich urodę 

i podziwiać leśną modę! 

Bowiem gdy się przyjdzie w gości, 

nigdy dosyć uprzejmości. 

A las też jest czyimś domem. 

Więc zachowuj się z fasonem! 

 

1.  O czym jest wiersz?  

2. Gdzie trzeba się kulturalnie zachowywać?  

3. Dlaczego trzeba się kulturalnie zachowywać w lesie? 

4.  Czyim domem jest las? 



• „Czy znasz dobre maniery?” – quiz dydaktyczny, podsumowanie 

zdobytych wiadomości. 

Odpowiedzcie proszę na pytania:  

Jakiego słowa używamy, gdy komuś za coś jesteśmy wdzięczni? 

Jakiego słowa używamy, gdy komuś sprawimy przykrość?  

Jakiego słowa używamy, gdy komuś coś podajemy?  

Czy wolno w lesie krzyczeć?  

Czy wolno rozmawiać w teatrze?  

Czy wolno bekać przy stole?  

 Czy wolno łamać gałęzie, przepychać się w kolejce, np. do toalety, śmiecić w 

lesie,szeleścić papierkami w kinie ? 

 

Gratuluję Wam świetnej znajomości dobrych 

manier i dobrych zasad 

 „Medal za dobre maniery” – praca plastyczno-techniczna. 

 Każdy z Was zasłużył na medal ale ponieważ  nie mogę Wam ich dać proszę 

żebyście zrobili je sobie sami według własnego pomysłu. daję wam swoją 

propozycję  ale każde z was może zrobić własny medal z matriałów, które macie 

w domu. 

• do mojego medalu będzie potrzebny papierowy talerzyk, papierowe koło w 

kolorze żółtym  (mniejsze od talerzyków). Przyklejamy koło na talerzyk. Na 

żołtym tle rysujemy kredką pastelową lub mazakiem oczy i uśmiech. Na białym 

brzegu talerzyka naklejajamy ziarna kawy, makaron, małe pompony. Na dole 

talerzyka przyklejajamy  kilka krótkich pasków, kolorowej bibuły. Po 

skończeniu medalu . Robimy dziurkę w talerzyku i  przewlekmya 

wąską wstążkę.  

 



 

 

 

Dobrej zabawy i do zobaczenia. 


