
 Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat.

Wtorek – 13.04.2021r. 

1. „Kulturalnie przy stole” - rozmowa na temat zasad 

kulturalnego zachowania się przy stole, zapoznanie z 

określeniem savoir-vivre.

Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu, dotyczącego  

kulturalnego zachowania się przy stole.

              Link: Zachowuję się kulturalnie – YouTube

Pytania do filmiku: 

– Co oznacza określenie  savoir-vivre?Z jakiego języka pochodzi?

– Na czym polega właściwe zachowanie podczas posiłku? Czego nie 

powinniśmy robić podczas posiłku?

– Jaką pozycję powinniśmy przyjąć podczas posiłku?

– Jak należy przygotować nakrycie stołu?

Wskaż właściwe nakrycie stołu spośród ilustracji:

1.

https://www.youtube.com/watch?v=sWEm82_5HU0


2.   

Wykorzystując klaser z literami ułóż wyrazy: łyżka, nóż, widelec, łyżeczka. 

Podziel utworzone wyrazy na sylaby.

„Nakrywamy do stołu” - zadaniem dziecka jest przygotowanie stołu do posiłku – 

rozłożenie talerzy i sztućców – zwrócenie uwagi na właściwe ułożenie sztućców.    

Po czym pytamy dziecko: Ile talerzy jest na stole? Ile jest widelców/ noży/ łyżek? 

Możemy wymyślać kolejne pytania, np. Ile zostanie czystych łyżek, jeżeli 2 osoby 

zjedzą zupę? Ile zostanie talerzy, jeśli jeden odniesiemy do kuchni?, itp. 

Ułóż konstrukcje ze sztućców, takie same jak na obrazkach

Wymyśl własne konstrukcje ze sztućców.



 Zabawa w rytmy - Ułóż rytmy takie jak na obrazkach, dołóż więcej sztućców.

Widelec,  nóż,  widelec,  nóż,  widelec,  nóż,  co  będzie  dalej?  Dołóż  sztućce  i  zrób
dłuższy rytm.
 

Łyżka, widelec, łyżka, widelec, łyżka, widelec. Co dołożysz teraz?
 

Nóż, widelec, łyżka, nóż, widelec, łyżka, nóż, widelec, łyżka. Co będzie dalej? Dołóż
kolejną rzecz.
 
A teraz może ułożysz własne rytmy?

Gra online dla chętnych:

Nakryj Do Stołu - darmowa gra online na Giercownia.pl 

http://www.giercownia.pl/gra/10178/nakryj_do_stolu/


2. „Zachowuję się kulturalnie” - rysowanie kredkami według

pomysłu dziecka.

Proszę, aby dziecko na podstawie zajęć dzisiejszych, ale także wczorajszych 

zastanowiło się czy przestrzega zasad kultury, czy okazuje szacunek innym. 

Pytamy dziecko, kiedy zachowujesz się kulturalnie? W jakich sytuacjach jesteś 

kulturalna/kulturalny? W jaki sposób okazujesz szacunek innym?

Po odpowiedzi na pytania, prosimy dziecko, aby narysowało na kartce sytuację, 

w której zachowuje się kulturalnie. 

Źródło: część materiałów pochodzi z internetu


