
Kochane dzieci!

Przed nami kolejny tydzień nauki zdalnej, 
życzę przyjemnej i owocnej pracy:) 

Temat tygodnia: „Z kulturą za pan brat”.

Poniedziałek – 12.04.2021r.

1. „Bajka o szacunku” - rozmowa na temat zasad kulturalnego 

zachowania, rozwijanie umiejętności okazywania szacunku.

Proszę o uzupełnienie kart pracy: 
Planeta dzieci karty 4 – KARTA PRACY  STRONA 2-3

Drogie dzieci, zapraszam do wysłuchania bajki Agnieszki Metko 

 pt. „Bajka o szacunku”. Posłuchajcie uważnie i odpowiedzcie na pytania.

Link do bajki: "Bajka o Szacunku" Agnieszka Metko, czyta: Rafał Sisicki. Kultura w 

sieci . - YouTube 

(Po wysłuchaniu bajki zadajemy dziecku poniższe pytania)

– Kto był bohaterem bajki?

– Jaki był Pan Szacunek? 

– Jak zachowywał się wobec innych?

– Jakich słów używał? (Po udzieleniu odpowiedzi mówimy dziecku, że 

istnieją w naszym języku słowa, które powinny być ciągle używane.  Używanie ich 

powoduje, że jesteśmy także grzecznie traktowani.  Te słowa to: dzień dobry, do 

widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

„Dzień dobry” - mówimy do sprzedawców, pacjentów w poczekalni, pasażerów w 
przedziale, wszędzie, gdzie wchodzimy i zastajemy ludzi. Dzień dobry mówimy do 
sąsiadów, znajomych, rodziców naszych kolegów, nauczycieli. Wątpliwości – mówić 
czy nie – rozstrzygamy zawsze na korzyść „Dzień dobry”.
Nigdy nie zaszkodzi, nic nie kosztuje. Wśród rówieśników zamiast „dzień dobry” 
używa się zwrotów: cześć, hej, w zależności od mody.

„Do widzenia” - stanowi ciąg dalszy „dzień dobry”. Skoro przywitaliśmy się, trzeba się
pożegnać. Możemy do rówieśników mówić: cześć, hej, pa, bywaj, trzymaj się.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDw6cy_OSGI
https://www.youtube.com/watch?v=ZDw6cy_OSGI


„Proszę” - jest to słowo o wielu znaczeniach. Oznacza nie tylko prośbę: proszę o to lub
tamto. Używa się też „proszę” w sensie „słucham”, w sensie „zapraszam”. „Proszę” 
mówimy przepuszczając w drzwiach lub na schodach, podając coś, pomagając w 
czymś, ustępując miejsca.

Kolejne czarodziejskie słowo brzmi: „dziękuję”. Dziękuję wyraża fakt, że doceniamy, 
rozumiemy, że ktoś się dla nas wysilił, włożył wiele serca, starał się. Wszelkie 
dziękuję, że zrobiłaś, pamiętałaś, wyszukałaś, przyszyłaś, powtórzyłaś. 
Uwaga: odpowiedzią na „dziękuję” wcale nie jest „proszę”. Odpowiedzią na „dziękuję”
jest najczęściej także „dziękuję” lub: „ależ to drobiazg”, „nie ma o czym mówić”, 
„cieszę się, że się podoba”, „dobrze, że się przydało”, „o, to żaden kłopot”.

„Przepraszam” - nie jest tylko słowem dla tych, którzy czują się winni. „Przepraszam”
nic nie kosztuje, a dowodzi, że zauważamy tych, którym mimo woli, niechcący lub z 
konieczności sprawiliśmy kłopot, przykrość, niewygodę. „Przepraszam” jest wstępem 
do pytań, które zadajemy, gdy przerywamy komuś pracę, zadumę, lekturę).

– Co to jest szacunek? Komu należy go okazywać? (Przeprowadzamy

rozmowę z dzieckiem na temat szacunku. Wyjaśniamy, że szacunek jest postawą,

która  oznacza uznanie innej osoby  za wartościową i godną naśladowania.  Może

być  - szacunek do ludzi: do osób starszych, do kobiet w ciąży,   do siebie 

nawzajem oraz do samych siebie; – szacunek do szeroko rozumianej inności: 

innego koloru skóry, niepełnoprawności – szacunek do rzeczy:  do własnych 

książek czy zabawek; – szacunek do przyrody: podkreślanie konieczności 

segregowania odpadów, zachęcanie dzieci do właściwego zachowania się w 

lesie, wspieranie dzieci w oszczędzaniu energii i wody  - gaszenie światła, 

zakręcanie kranu, odpowiedzialne dbanie o zwierzęta domowe).

– Jak możemy okazywać szacunek? (Podajemy przykłady: używając 

zwrotów grzecznościowych, ustępując miejsca starszym, pomagając innym, itp. 

Mówimy, że okazując szacunek, zachowujemy się kulturalnie).

Po rozmowie pokazujemy dziecku ilustracje. 

Zadaniem dziecka jest wskazanie obrazków, na których przedstawione są 

zachowania kulturalne, okazywanie szacunku.



 

 



 







 

 

2. „Przepraszam i dziękuję” - zapoznanie z piosenką.

Dziecko słucha piosenki, po czym zadajemy pytania do tekstu. 

Po rozmowie na temat piosenki powtarzamy jej tekst i wielokrotnie słuchamy.

Link do piosenki: Przepraszam, dziękuję - YouTube 

• Rozmowa na podstawie tekstu piosenki. Pytamy dziecko:

− Jakie magiczne słowa pojawiły się w piosence?

− Dlaczego te słowa są magiczne? 

− Dlaczego nie należy mlaskać przy obiedzie?

https://www.youtube.com/watch?v=Uye4KqN5sD8


− W jaki sposób można zaprosić kogoś do zabawy?

− Co to jest dobre wychowanie?

Przepraszam i dziękuję - tekst piosenki

1. Przepraszam i dziękuję,

magiczne słowa znam

i jeszcze słowo: proszę

przypominam wam.

Ref.: Dobre wychowanie

to jest ważna sprawa,

grzeczny bądź i miły,

taka moja rada.

2. Pamiętać zawsze musisz,

gdy obiad smaczny jesz,

że mlaskać nie wypada,

dobrze o tym wiesz.

Ref.: Dobre wychowanie…

3. A kiedy z kolegami

wesoło spędzasz czas,

to możesz do zabawy

też zaprosić nas.

Ref.: Dobre wychowanie…

Źródło: część materiałów pochodzi z internetu


