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Temat tygodnia: Jestem kulturalny
Temat dnia: Uśmiech na powitanie i pożegnanie
Cele:
- kształtowanie umiejętności kulturalnego witania się i żegnania
- ćwiczenie umiejętności wchodzenia w poszczególne role

Zadanie 1
Zabawa ruchowa ,,Wesoły marsz". dziecko maszerują w rytm dowolnej muzyki, na przerwę
staje, słucha ile razy rodzic. np. klaśnie, tupnie, podskoczy - powtarza to samo.
Zadanie 2
A. Nożyńska – Demianiuk.
Wiersz „Uśmiech na co dzień”
Kacper dziś od rana chodzi zły jak osa!
Może jakaś mucha wpadła mu do nosa?
Nie wita sąsiadki: Dzień dobry, sąsiadko!
Choć na Kacpra szczeka – Hau! – jej piesek z łatką.

O, kolega Kacpra z naprzeciwka zmierza!
- Czołem, brachu! – woła, lecz on nie zamierza
Odpowiedzieć ładnie na to przywitanie.
- Ma nas wszystkich w nosie, panowie i panie!
Nie chodź po ulicy jak chmura gradowa –
Pięknego uśmiechu na co dzień nie chowaj!
Starszym, gdy ich spotkasz, „Dzień dobry” mów grzecznie,
Kumpli: „Cześć!” lub „Hejka!” – pozdrawiaj serdecznie.
A jeśli rozmawiasz z kimś przez dłuższą chwilę,

Niechże stać cię będzie przynajmniej na tyle,
By nie uciec szybko i bez pożegnania ...
Mów więc „Do widzenia!”, ucz się zachowania!
Rodzic prosi dziecko, aby oceniło zachowanie Kacpra.
Jak powinien się zachować?
Co powinien zrobić i odpowiedzieć?

Zadanie 3
Odgrywamy wraz z dzieckiem scenki:
• Uprzejmie i grzecznie pozdrawiamy Panią Sąsiadkę.
• Miło i wesoło odpowiadam na powitanie kolegów lub koleżanek.

Zadanie 4
Jak powinno się witać i żegnać z poszczególnymi osobami – ustalenie zasad powitania i pożegnania
– wspólne pomysły.
• Sąsiadka, nauczyciel, sprzedawca w sklepie, mama lub tata kolegów, koleżanek: dzień dobry, dobry
wieczór, dobranoc, do widzenia.
• Babcia, dziadek, ciocia, wujek: dzień dobry, do widzenia, dobry wieczór, dobranoc, do zobaczenia,
podanie ręki, przytulenie się.
• Kolega, koleżanka: cześć, hej, heja, czołem, na razie, podanie ręki, przybicie piątki, „żółwik”
• Brat, siostra: cześć, hej, heja, czołem, na razie, podanie ręki, przybicie piątki, „żółwik”, przytulenie
się, całusek.
• Mama, tata: cześć, pa, przytulenie się, całus.

Zadanie 5
Przypominamy dziecku dobre maniery na podstawie G. Herbst „Dobre maniery czyli savoir-vivre
dla dzieci”.

Złote zasady:
1. Witaj innych słowami: dzień dobry, dobry wieczór, cześć lub podaniem ręki.
2. Wymieniając podczas powitania imię kolegi lub koleżanki, okazujesz sympatię
i dajesz im odczuć, że są dla ciebie ważni.
3. Osoba starsza, kobieta, dziewczynka pierwsza podaje rękę.
4. Zawsze pierwszy pozdrawia ten, kto wchodzi.
5. Nie mijaj znajomej osoby bez powitania.

6. Kiedy się z kim witasz, wyjmij ręce z kieszeni.
7. Nie zapominaj o uśmiechu i spojrzeniu w oczy.
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