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1.  „Leśny BON TON” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat właściwego zachowania 

w lesie. 

 

„Leśny BON TON” (fragment) 

sł .Agnieszka Frączek 

 

Kulturalne zachowanie  

to rzecz ważna niesłychanie. 

I nie tylko na przyjęciach 

u hrabiego czy wręcz księcia 

lub na imieninach cioci. 

W lesie też nie wolno psocić! (…) 

Aby lasu nie rozgniewać, 

nie należy się naśmiewać 

z piegowatych muchomorów 

ani z innych leśnych stworów –  

warto cenić ich urodę 

i podziwiać leśną modę! 

Bowiem gdy się przyjdzie w gości, 

nigdy dosyć uprzejmości. 

A las też jest czyimś domem. 

Więc zachowuj się z fasonem! 

 

Pytania do wysłuchanego utworu: O czym jest wiersz? Gdzie trzeba się kulturalnie 

zachowywać? Dlaczego trzeba się kulturalnie zachowywać w lesie? Czyim domem 

jest las? 

 

2.  „Czy znasz dobre maniery?” – quiz dydaktyczny, podsumowanie zdobytych 

wiadomości. 

Zadaj dzieciom pytania: Jakiego słowa używamy, gdy komuś za coś jesteśmy 

wdzięczni? Jakiego słowa używamy, gdy kogoś skrzywdzimy? Jakiego słowa 

używamy, gdy komuś coś podajemy? Czy wolno w lesie krzyczeć? Czy wolno 

rozmawiać w teatrze? Czy wolno bekać przy stole? Czy wolno łamać gałęzie, 

przepychać się w kolejce, np. do toalety, śmiecić w lesie, szeleścić papierkami w kinie 

itp.  



3. „Medal za dobre maniery” – praca plastyczno-techniczna. Dzieci dostają 

papierowe talerze i żółte, papierowe koła (mniejsze od talerzyków). Dzieci przyklejają 

koło na talerzyk. Na żółtym tle rysują kredką pastelową lub mazakiem oczy i uśmiech. 

Na białym brzegu talerzyka naklejają ziarna kawy, makaron, małe pompony. Na dole 

talerzyka przyklejają kilka krótkich pasków kolorowej bibuły lub papieru kolorowego. 

Po skończeniu medalu rodzic robi dziurkę w talerzyku, a dziecko przewleka wąską 

wstążkę. (3,4,5 –LATKI) w wykonaniu zadania młodszym dzieciom może pomóc 

rodzic. 

4. „Grzeczne słówka” – śpiewanie piosenki, utrwalanie słów piosenki. 

 

„Grzeczne słówka” 

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

Dziękuję, przepraszam i proszę, 

trzy słówka, za małe trzy grosze. 

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna 

znają te słówka na pewno. 

 

Ref.: Trzy słówka, za małe trzy grosze:  

dziękuję, przepraszam i proszę. 

 

To przecież niewiele kosztuje, 

gdy powiesz: uprzejmie dziękuję. 

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno, 

nawet gdy jesteś królewną. 

 

Ref.: Trzy słówka, za małe trzy grosze: 

 dziękuję, przepraszam i proszę.  

Dziękuję… Przepraszam… Proszę… 

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

5.”ZoZI – Savoir –Vivre” – wysłuchaj piosenkę o dobrych manierach, zachowaniach: 

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

 

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

