
Wtorek 06.04.2021 

Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat 

Temat dnia: W świecie kultury. 

 

Dzień dobry Elfy! 

Witajcie Kochani po Świętach. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas w miłej 

atmosferze wśród bliskich.  

W Tym tygodniu porozmawiamy o kulturze. Dzisiejsze zajęcia od kultury 

zachowania. Posłuchajcie opowiadania pt. Dorotka. 

 

 

Pewnego dnia, gdy mała Dorotka 

siedziała sama na huśtawce i grzebała 

patykiem w ziemi, podeszły do niej dwie 

dziewczynki: - Cześć. Chcesz cukierka? – 

zapytała jedna z nich i wyciągnęła w stronę 

Dorotki paczkę z pysznymi karmelkami. – 

Proszę bardzo - dodała. Dorotka wzięła 

cukierka bez słowa, włożyła do buzi i dalej 

siedziała naburmuszona. - I jak? Smakuje ci? 

– zapytała druga dziewczynka. - Może być – 

odparła Dorotka nie patrząc nawet na swoją 

rozmówczynię, tylko nadal grzebiąc patykiem 

w ziemi. Dziewczynki stały przez chwilę bez 

słowa, a potem ta pierwsza jeszcze raz 

zwróciła się do Dorotki: - Może pójdziesz pobawić się z nami w piaskownicy? - 

Fajnie! – ożywiła się na te słowa Dorotka, rzuciła patyk i pobiegła w stronę 

piaskownicy przepychając się pomiędzy dwiema dziewczynkami, które stały obok 

siebie. Jedną z dziewczynek popchnęła tak mocno, że ta przewróciła się i stłukła 

sobie łokieć. Dorotka tylko spojrzała na nią i krzyknęła z daleka: - No wstawaj szybko 

i chodźcie się bawić. Ale dziewczynki nie chciały już bawić się z Dorotką, tylko ta 

druga pomogła wstać tej pierwszej i poszły razem w swoją stronę. A nasza Dorotka 

znowu została sama. 

 



 Elfiki chwila przerwy w opowiadaniu na zastanowienie się nad 

zachowaniem Doroty. 

Jak wg Was zachowała się Dorota?  

Jak myślicie dlaczego dziewczynki nie chciały bawić się z  

                       Dorotą? 

Teraz posłuchajcie opowiadania do końca.  

 

Całej sytuacji przyglądała się pewna staruszka, która siedziała na ławce i 

głaskała dużego burego kota. - Dorotko – zwróciła się do dziewczynki. – Chciałabyś 

zostać wróżką i sprawić, że dzieci będą chciały się z tobą bawić? - Tak, proszę pani. 

Bardzo bym chciała – odpowiedziała Dorotka i usiadła na ławce obok staruszki. - W 

takim razie zdradzę ci pewien sekret. Są takie trzy proste czarodziejskie słowa, które 

działają jak zaklęcia. Kiedy je wypowiadasz, 

inni ludzie są dla ciebie mili i ty jesteś miła dla 

innych. - Jakie to słowa, proszę pani? – 

zainteresowała się Dorotka.   

- PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ. To 

właśnie są te słowa, Dorotko. Kiedy ktoś 

częstuje cię cukierkami, powinnaś użyć słowa 

DZIĘKUJĘ. Jeśli sama kogoś częstujesz, 

słowa PROSZĘ. To słowo przydaje się 

również wtedy, gdy chcesz coś od kogoś 

otrzymać. Kiedy natomiast chcesz, aby ktoś 

ustąpił ci drogi, a już na pewno, gdy kogoś 

potrącisz lub zrobisz mu inną przykrość, 

powinnaś użyć słowa PRZEPRASZAM.  

Dorotka słuchała tego, co mówi 

staruszka, ale była trochę zawiedziona, że te magiczne zaklęcia to nie żadne 

„abrakadabra”, ale takie zwykłe słowa. Staruszka zauważyła jej smutną minę i 

powiedziała: - Uprzejmość często działa jak magia. Zacznij używać słów, których cię 

nauczyłam, a sama się o tym przekonasz. „Właściwie mogę spróbować. Co mi 

szkodzi?” – pomyślała Dorotka i postanowiła od razu sprawdzić, czy to działa: - 

Pozwoli mi pani pogłaskać swojego kota? – zapytała. – Bardzo proszę – dodała po 

chwili, a starsza pani uśmiechnęła się do niej promiennie i odrzekła: - Oczywiście, 



Dorotko. Możesz go nawet zabrać na spacer. Odtąd Dorotka używała magicznych 

słów tak często, jak tylko nadarzała się ku temu okazja. Teraz już nie była tylko małą 

i śliczną, ale także miłą dziewczynką. Inne dzieci od razu to zauważyły i szybko 

polubiły zabawę z Dorotką. Zaczęły nawet nazywać ją Wróżką, bo kiedy pojawiała się 

w pobliżu uprzejma i uśmiechnięta, wszystko wydawało się piękniejsze, a jej żółty 

berecik świecił prawie tak jasno jak słońce. 

 

Proszę odpowiedzcie na pytania: 

 Czego nauczyła starsza pani Dziewczynkę? 

 Wymień proszę magiczne słowa, które znasz. 

 Kim została Dorota? 

 Jak myślicie dlaczego dzieci polubiły zabawę z Dorotą? 

 

Myślę, że po wysłuchaniu tego opowiadania już wiecie co to znaczy zachowywać się 

kulturalnie. Zastanówcie się i powiedzcie rodzicom co według Was znaczy być 

kulturalnym. 

Być kulturalnym to znaczy:  

 być miłym, 

 używać magicznych słów,  

 być uśmiechniętym, dobrym, 

 zachowywać się odpowiednio w różnych sytuacjach, 

 bawić się i pracować ze wszystkimi, 

 słuchać innych i czekać na swoją kolej. 

 

Proponuję Wam zabawę, która nazywa się „Magiczne słowa”. Przedstawię Wam 

różne sytuacje, a Wy określcie jakich kulturalnych (magicznych) słów należy użyć: 

 Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni przedszkola? 

 Co mówimy, gdy wychodzimy z przedszkola? 

 Co mówimy, gdy prosimy o dokładkę obiadu? 

 Co mówimy, gdy dostaniemy ciastko? 

 Co mówimy, gdy koleżanka lub kolega częstuje nas cukierkiem? 

 Co mówimy, gdy kogoś niechcący popchniemy? 



 Co mówimy, gdy musimy komuś przerwać rozmowę, żeby poinformować o 

czymś ważnym?  

 

Spróbujcie przeczytać wyrazy, które zapisałam poniżej. 

Proszę 

Przepraszam 

Dziękuję 

Dzień dobry 

Do widzenia 

 

Na zakończenie naszych zajęć proszę Was o wysłuchanie piosenki pt.  

Savoir vivre – zasady dobrego zachowania  

https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI 

 

Tekst piosenki: 

 

Starszej pani ustąp miejsca w autobusie,  

Kiedy jesz, nie mlaskaj, zamknij buzię  

Mów dzień dobry oraz powiedz do widzenia  

I przepraszam, bo to słowo dużo zmienia  

Kiedy czegoś chcesz, to poproś o to grzecznie 

 Gdy gdzieś wchodzisz, to zapukaj tam koniecznie  

Jak ktoś mówi, nie przerywaj, to nieładnie  

Pomóż podnieść, kiedy komuś coś upadnie  

https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI


Ref. Te zasady niech poznają wszystkie dzieci  

Kto je pozna ten przykładem jasno świeci  

Savoir vivre’u to zasady najważniejsze 

 Z nimi życie jest o wiele przyjemniejsze  

Nóż jest w prawej a widelec w lewej ręce  

Nie wyśmiewaj się z kolegów nigdy więcej  

Kiedy kaszlesz albo kichasz zasłoń buzię  

A nie powie nikt do Ciebie Ty łobuzie! 

 

Przedszkolaki pamiętajcie proszę następujące zasady. 

 

 „Dzień dobry” pierwszy powinien powiedzieć:, młodszy >> starszemu, mężczyzna 

>> kobiecie, wchodzący do przedszkola, mieszkania, sklepu, windy. 

„Do widzenia” zawsze pierwsza powinna powiedzieć osoba, która odchodzi.  

„Proszę” mówimy wtedy, kiedy kogoś o coś prosimy, kiedy ustępujemy miejsca np. 

w autobusie, a także wtedy, kiedy komuś coś dajemy.  

„Dziękuję” mówimy wtedy, kiedy dostajemy coś w prezencie, kiedy wstajemy po 

posiłku od stołu, gdy dziękujemy za wykonaną pracę lub pomoc.  

„Przepraszam” należy powiedzieć wtedy, kiedy zrobiliśmy lub powiedzieliśmy 

komuś coś przykrego, gdy chcę przejść między osobami lub o coś zapytać. 

 

Zadaniem na dziś będzie narysować historyjkę obrazkową do wysłuchanego 

opowiadania lub przedstawić na rysunku „Jak wyglądają magiczne słowa”. 

 

 

 

 

 

Do jutra, 

Pani Ania  


