
 

Grzeczność na co dzień  

 

Grzeczność nie jest nauką łatwą, gdyż zasady dobrego wychowania dotyczą wielu sfer 

naszego życia, wiec aby kulturalnie zachowywać się w różnych okolicznościach, trzeba znać 

bardzo dużo reguł. Ale sama znajomość zasad nie wystarczy, konieczna jest umiejętność                     

ich stosowania.   

Czy trudno jest być człowiekiem dobrze wychowanym? Otóż nie. Wystarczy: 

1. Widzieć ludzi dookoła siebie; zauważyć, że są. 

2. Okazywać im sympatię i życzliwość. 

3. Starać się nie sprawiać kłopotów i przykrości.  

 

 

 

 

 

 



Spośród poniższych rysunków wybierz te, które przedstawiają dobre zachowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca techniczna: wykonaj skaczącą żabę z papieru. Instrukcja wykonania w filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=UkaCiJrw-JQ  

 

 

 

 

Zajęcia ruchowe: domowy tor przeszkód. Obejrzyj filmik. 

https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UkaCiJrw-JQ
https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html


Przeczytaj poniższy tekst: 

 

 

 

 

 

 

 

Grzeczność na co dzień 

 
 

 

„Dzień dobry” mówimy do sprzedawców, pacjentów w poczekalni, pasażerów                       

w przedziale, wszędzie, gdzie wchodzimy i zastajemy ludzi, z wyjątkiem komunikacji 

miejskiej. 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. 

 

„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. „Dziękuję” jest też w stałym 

użyciu w kontaktach z nieznajomymi, „dziękuję” kończy rozmowy urzędowe. 

 

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. 

 

Do tych wszystkich grzecznościowych zwrotów konieczny jest uśmiech.                               

Uśmiech można zrozumieć w każdym języku. Rozjaśnia twarz i dodaje jej ciepła. 

 

 

 

 



 

Spójrz na ilustrację. Oceń zachowanie dzieci. A Ty jak byś postąpił? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Odpowiedz na pytania. Zastanów się czy stosujesz zasady dobrego zachowania. 

 

 

1. Kto pierwszy mówi komu DZIEŃ DOBRY? Młodszy - starszemu, czy starszy - 

młodszemu? 

2. Kto pierwszy mówi DZIEŃ DOBRY? Osoby, które znajdują się już w pomieszczeniu-

wchodzącemu, czy odwrotnie? 

3. Zapytaj nieznajomego o drogę do dworca kolejowego, używając słowa PRZEPRASZAM. 

4. Czy można z kimś rozmawiać trzymając ręce w kieszeni? 

5. Kto pierwszy podaję rękę przy powitaniu (kobieta czy mężczyzna)? 

6. Wchodząc do czyjegoś zamkniętego pokoju, należy najpierw .... 

7. Czego nie robimy podczas wspólnych rodzinnych posiłków? (nie oglądamy telewizji, nie 

czytamy itp.) 

8. Podczas jedzenia nie mówimy z .... (pełnymi ustami) 

9. Zademonstruj prawidłową postawę podczas posiłku. 

10. Co mówimy odchodząc od stołu po posiłku? 

11. Przypadkowo rozbiłeś wazon podczas wizyty u kolegi. Co zrobisz? 

12. Dostałeś prezenty. Jak się zachowasz? 

13. Jak się zachowasz, jeśli dostaniesz prezent, który Ci się nie podoba? 

14. Czy spóźnianie się jest dopuszczalne? Jeśli tak to ile minut? 

15. Kiedy uczeń zakłada odświętny strój? 

16. Jaką postawę przyjmujemy słysząc hymn narodowy? 

17. Co zrobisz, jeśli zobaczysz, że ktoś dokucza młodszemu koledze ze szkoły? 

18. Jak rozpoczynasz rozmowę telefoniczną ? 

19. W jakich godzinach zachowujemy ciszę nocną? 

20. Po której stronie talerza leżą łyżka i widelec? 

21. Czego nie robimy podczas rozmowy/dyskusji? (nie przerywamy) 

22. Co zrobisz ze znalezionym przedmiotem? 

23. Kiedy wyłączamy komórkę 

 

 



Grzeczność na co dzień 

 

Przypomnienie słów piosenki: 

„Piosenka bardzo kulturalna”. 

 

Jestem królem dobrych manier   

Nie przeklinam i nie kłamię   

Zamiast walić z grubej rury wolę trochę mieć kultury.  

 

Proszę, dziękuję, przepraszam 

Te słowa dziś ogłaszam! 

 

Słowa ważne są ogromnie 

A mój język świadczy o mnie 

Dobre więc maniery wolę na ulicy i przy stole. 

 

Umiem słuchać bez ziewania 

Nie przerywam w środku zdania 

Bo kultura czyni cuda, różni mnie od małpoluda. 

 

Odpowiedz na pytania: 

- O jakich grzecznych słówkach opowiada piosenka? 

- Jakich myślisz? W jakich sytuacjach używamy 

zwrotów grzecznościowych? 

Posłuchaj piosenki: „Piosenka bardzo kulturalna”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA


Zajęcia umysłowe - Łamigłówka dla dzieci 

 



Zajęcia techniczne - Kwiatki z kolorowego papieru. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCOlOthe2r0 

 

 

 

 

Zajęcia ruchowe - przygotujcie ok. 6 butelek plastikowych wypełnionych wodą. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

    

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCOlOthe2r0
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


Grzeczność na co dzień  

 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą... Znam i stosuję 

zasady dobrego wychowania! Zajęcia mają na celu 

przypomnienie i utrwalenie zasad dobrego wychowania   

w szkole, na ulicy, w domu i uświadomienie dzieciom,                                           

jak istotne jest poznanie i stosowanie zasad dobrego 

wychowania na co dzień. 

 

Pomyśl i odgadnij hasło 

Pierwsze literki wyrazów, które będą odpowiedzią na zadane zagadki utworzą hasło - 

temat zajęć: GRZECZNOŚĆ 

 1. Zbieramy jesienią w lesie.                     (grzyby) 

 2. Wisła jest najdłuższą ….. Polski.           (rzeką) 

 3. Kto mieszka w igloo?                            (Eskimosi) 

 4.Wszystkie dzieci ją uwielbiają, jest słodka, może być z nadzieniem,                                              

np. truskawkowym                                              (czekolada) 

 5. Jaka to pora, kiedy świeci księżyc i gwiazdy?              (noc) 

 6. Posiłek, który jemy po powrocie ze szkoły do domu.   (obiad) 

 7.Powiedz ,jak brzmi początek wiersza: ……… pokaż rogi, dam ci sera na pierogi.                   

Jak nie sera, to kapusty, od kapusty będziesz tłusty.                     (ślimak) 

8. Jak nazywa się motyl nocny?                                        (ćma) 

 

 

Zapoznaj się z powiedzeniami na temat grzeczności na co dzień 

 Dobre słowo mało kosztuje, a pomaga wiele. 

 Uprzejmość nic nie kosztuje i pewnie dlatego nie ma jej w sklepach. 

 Kropla kultury znaczy więcej niż ocean rozumu. 

 Grzeczność nie jest nauką ani łatwą ani małą. 

 Szanujmy innych, a będą szanowali nas. 

 Uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który płynie z serca. 

 Przepraszam, dziękuję, proszę - te czarodziejskie słowa codziennie na ustach noszę. 

 „Bez złości mamy więcej radości”. 

 „Używanie grzecznych słów nie trudzi”. 

 „Chcesz lubianym być, w zgodzie musisz ze wszystkimi żyć”. 

 „Nie chcesz przyjaciół stracić kolego, nie mów nikomu nic przykrego”. 

 „Kto się często śmieje, temu uśmiech nie rdzewieje”. 

 „Pamiętaj miły kolego, nie zaczepiaj bezbronnego”. 



Zapoznaj się z plakatami i wykonaj własny plakat wybierając jedno z powiedzeń                               

o grzeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


