
Jest to propozycja, dla chetnych dzieci, zajęd świetlicy pt. "Mistrz Dobrych Manier”. 

Plan na 4 dni 

Pierwszy dzień: 

 Dzieo dobry Rodzicom i Dzieciom. 

W tym tygodniu według naszego planu świetlicowego tematem jest: Savoir-vivre. 

Temat: Savoir-vivre znaczy po prostu wiedzied jak żyd. 

Savoir-vivre jest zbiorem zasad, które porządkują kilka dziedzin życia.  

Dziś zapraszam do odsłuchania audiobooka Grzegorz Kasdepke Bon czy ton. Savoir- vivre dla dzieci na 

kanale YouTube(bardzo proszę skopiowad poniższy link i wkleid w YouTube): 

https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY 

Propozycja zabawy na dziś: Wspólnie łatwiej: 

 

zapytad dziecko czy chciałoby na jeden wieczór zostad prawdziwym kelnerem - należy wtedy prosid o 

pomoc używając krótkich poleceo. Np. Proszę podaj mamie łyżkę, proszę podaj kanapkę z dżemem, 

proszę połóż tę zabawkę na półce etc. I chwalid, chwalid, chwalid :) 

 

 

Drugi dzień 

Dzieo dobry Paostwu i Dzieciom, 

Temat: Savoir-vivre znaczy po prostu wiedzied jak żyd. 

Pod tym pojęciem kryje się bardzo skomplikowana dziedzina łącząca dobre wychowanie z zasadami 

zachowania obowiązującymi w różnych sytuacjach. Podobno ten, kto ma dobrze opanowany savoir-

vivre, poradzi sobie w każdej sytuacji. Jednak zasady tej sztuki poznajemy przez całe życie, bo wciąż 

stawia ono przed nami nowe wyzwania. 

Zachęcam do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=wGtFTRR2Ka0 

 

Dziś zachęcam do grania w grę Paostwa-Miasta z zachowaniem zasad gry fair play , która zapewni 

mnóstwo radości całej rodzinie! Proste zasady i szybkie tempo rozgrywki! 

WYMAGANIA/POTRZEBNE AKCESORIA: 

 

Przygotuj coś do pisania, kartki papieru z tabelkami (do 6 kolumn). Możesz także przygotowad stoper 

lub klepsydrę. 

 

PAOSTWA MIASTA - ZASADY: 

 

   Krok 1: 

 

Przygotowanie tabelki - Gracze określają kategorie i wypisują je w kolumnach. Np. kolumna 1 - 

paostwo, kolumna 2 - miasto, następnie zwierzę, kolor, imię, rzecz, rzeka. 

 



   Krok 2: 

 

Wybór litery - Jeden z graczy w pamięci wymienia alfabet, inny graczy w dowolnym momencie mówi 

Stop. Litera, na której przerwano wyliczanie, jest jednocześnie wybraną literą. Uwaga: litery, które nie 

są uwzględniane w wyliczaniu: Ą, Ę, O, Ó, Q, V, X, Y. 

 

   Krok 3: 

 

Po wylosowaniu litery wszyscy wpisują do swoich kolumn słowa z kategorii zaczynające się na 

wybraną literę. Możliwe jest również wprowadzenie ograniczenia czasowego poprzez wykorzystanie 

klepsydry odmierzającej czas. 

 

   Krok 4: 

 

Przydzielanie punktów w grze Paostwa Miasta: zasady są takie, że za każde poprawnie wpisane słowo 

gracz otrzymuje punkty według następującego systemu: 

jeśli nikt inny nie wpisał danego słowa, gracz otrzymuje 2 punkty. 

jeśli kilku graczy wymieniło to samo słowo - wszyscy otrzymają po 1 punkcie. 

jeśli gracz nie wpisał słowa lub wpisał niepoprawne - nie otrzymuje punktów. 

 

Krok 5: 

 

Zakooczenie: zwycięża ten, kto zdobędzie największą ilośd punktów. 

 

Trzeci dzień 

Dzieo dobry Rodzicom i Dzieciom. 

Temat: Savoir-vivre znaczy po prostu wiedzied jak żyd. 

 

Propozycja gry w Statki w domu jeśli jest, jeśli nie ma to inna dowolna gra. 

Dziś do odsłuchania piosenka i do nauczenia dla chętnych (będziemy śpiewad po powrocie do szkoły) 

https://www.youtube.com/watch?v=W97etrfuJik 

 

Dziś do przeczytania również wiersz(dla chętnych do nauczenia na pamięd i wyrecytowania po 

naszym powrocie.  

 

MOI MILI 

M.Strzałkowska 

 

Życie pędzi wciąż do przodu, 

coraz prędzej gna i bryka 

i czasami w tym pośpiechu 

https://www.youtube.com/watch?v=W97etrfuJik


coś ważnego nam umyka. 

 

A więc wniosek dzisiaj stawiam, 

aby każdy z nas spróbował 

przy okazji, bez okazji, 

mówid częściej takie słowa: 

 

Do widzenia, i dzieo dobry 

co tam słychad?, jak się czujesz? 

i poproszę, i przepraszam 

oraz proszę i dziękuję. 

 

Wtedy ludziom na tym świecie 

sympatyczniej ciut by było. 

No, a przecież o to chodzi, 

by się wszystkim milej żyło! 

 

 

Czwarty dzień 

Temat: Savoir-vivre jest zbiorem zasad, które porządkują kilka dziedzin życia.  

Studiując uważnie tę sztukę, dowiemy się jak: 

1.nakrywad do stołu i podawad jedzenie, jak sadzad gości przy stole itp; 

2.jak zadbad o właściwy, dostosowany do konkretnych sytuacji ubiór, jak dbad o wygląd , prezencję 

(np. jak siadad, stad, jakie przyjmowad pozy, jakie gesty są dozwolone w towarzystwie, a jakie nie),  a 

nawet tego, co to znaczy zachowanie właściwej higieny; 

3.jakich form towarzyskich należy przestrzegad np. w szkole,w miejscu pracy, wśród członków 

rodziny, na przyjęciach;  

4.jakie zasady obowiązują nas w komunikowaniu się międzyludzkim (także telefonicznym i 

internetowym); 

5.jak zachowad się w szczególnych sytuacjach. 

Trzeba także pamiętad, że zasady savoir-vivre są ściśle związane z konkretnymi kręgami kulturowymi, 

czyli potrafią znacząco się różnid w różnych regionach świata. 

Dziś propozycja budowania z klocków. Należy wybudowad wysokie wieże, fosy, w tej zabawie 

ogranicza nas tylko wyobraźnia. 

Zapraszam do oglądania filmu a następnie „Zabawa w sprzątanie” 

https://www.youtube.com/watch?v=5kFVpHmxtIM 

 

Opracowała Maria Mikosz - wychowawca świetlicy 

https://www.youtube.com/watch?v=5kFVpHmxtIM

