
PSP Dargobądz  

Dorota Sobańska 

Grupa 3,4,5,6 Latków 

 

Temat zajęć : Dobre wychowanie. 

 

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się.  

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- dzieli wyrazy na sylaby, 

- wypowiada się na temat utworu, 

- buduje poprawnie proste zdania, 

- z uwagą słucha wiersza,  

- odpowiada na pytania,  

- aktywnie uczestniczy w zabawach, 

- rozwiązuje zagadki, 

- rysuje kredkami, 

- zgodnie bawi się z innymi. 

- wymienia przykłady braku manier przedstawione w utworze, 

- przedstawia rozwiązanie sytuacji opisanych w utworze w sposób zgodny z zasadami savoir vivre, 

Metody pracy: czynne, słowne. 

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna. 

Środki dydaktyczne: TV + INTERNET, wiersz, kolorowanka, kredki, karta pracy 

Przebieg zajęć: 

Część wstępna: 

1. Zabawa na powitanie. 

Dzieci stoją w kole. Wykonują zaproponowane przez N. ruchy, wypowiadając jednocześnie sylabami 

następujące słowa: Wi-ta-my – tupią, w na-szej – podskakują, baj-ce – klaszczą w dłonie.    

2. Powiedz, które według Ciebie zachowania są właściwe, a które nie? Te dobre otocz pętlą. 



 

Część główna : 

3. Wprowadzenie w temat zajęć: dzisiaj na zajęciach zastanowimy się nad dobrym wychowaniem. Na 

początek wysłuchajcie wiersza i zastanówcie się, co to jest dobre wychowanie?  

WIERSZ pt. „KWOKA” – autor J.BRZECHWA 

https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I


Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

„Grunt to dobre wychowanie!” 

Zaprosiła raz więc gości,      

By nauczyć ich grzeczności. 

 

 Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym 

 W progu garnek stłukł kopytem. 

 Kwoka wielki krzyk podniosła: 

  „ Widział kto takiego osła?!” 

 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

Zawołała: „A to krowa!” 

 

Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

 „Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!” 

 

[…] I dodała: „Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno… Wszyscy się wynoście!” 

No i poszli sobie goście. 

 

Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana? 

 

 



4. Omówienie wiersza. Nauczyciel czyta, zadaniem dzieci jest odpowiedź na pytania. 

- Dlaczego kwoka zaprosiła gości?  

- Jacy goście przyszli z wizytą do kwoki?   

- Co zrobili: osioł, krowa, świnia, baran?  

- Co zrobiła gospodyni –kwoka?  

- Czy kwoka była dobrze wycowana? 

- Czy dobre wychowanie jest potrzebne?  

- Jak się czujemy przebywając z kimś dobrze wychowanym? 

- Jak możemy inaczej powiedzieć o kimś dobrze wychowanym?  

- Dobre wychowanie to........ 

 

5. Zabawa ruchowa Kwoka.  

Uczniowie ustawiają się za nauczycielem w grupce i naśladują jego ruchy, np. kury: machanie 

skrzydłami, grzebanie w ziemi, gdakanie, dziobanie ziarenek itp.  

                         

6. Burza mózgów. Dzieci podają propozycje, Nauczyciel zapisuje:  

Pomyślcie, jak powinni zachować się bohaterowie wiersza, aby wykazać się dobrymi manierami. 

Sytuacje przedstawione w 
wierszu 

Jak powinna zachować się 
kwoka? 

Jak powinni zachować się 
goście? 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy 
tym w progu garnek stłukł 
kopytem. Kwoka wielki krzyk 
podniosła: „Widział kto takiego 
osła?!” 

  

Przyszła krowa. Tuż za progiem 
zbiła szybę lewym rogiem. 
Kwoka gniewna i surowa 
zawołała: „A to krowa! 

  

Przyszła świnia prosto z błota. 
Kwoka złości się i miota: „Co 
też pani tu wyczynia? Tak 
nabłocić! A to świnia!” 

  

Przyszedł baran. Chciał na 
grzędzie siąść cichutko w 
drugim rzędzie, grzęda pękła. 
Kwoka wściekła coś o łbie 
baranim rzekła. 

  

„Próżne słowa, takich nikt już 
nie wychowa, trudno... 
Wszyscy się wynoście!” No i 
poszli sobie goście. 

  

 



Wyrazy do wykorzystania:

 

7. Co to są dobre maniery? Posłuchaj piosenki i zapamiętaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP96QE4JXT8T 

TRUDNE SŁOWO: SAVOIR-VIVRE-to inaczej dobre maniery, znajomość obowiązujących zwyczajów(jak 

w danej sytuacji można się zachować, a jak nie należy).  

Część końcowa : 

8. ”Jak się zachować?”- quiz. Nauczyciel czyta. Zadaniem dzieci jest odpowiedź na pytania. 

1. Czy można rozmawiać przy spożywaniu posiłków?(NIE) 

2. Czy kłócenie się z koleżanką wskazuje na dobre zachowanie? (NIE). 

3. Czy Jaś dobrze postąpił ustępując pani miejsca w autobusie?(TAK). 

4. Gdy spotkasz sąsiada na chodniku, to co wtedy mówisz? (DZIEŃ DOBRY). 

5. Czy możesz zrywać kwiaty, które są pod ochroną?(NIE). 

6. Wrzucając papierek do kosza postępujesz dobrze?(TAK). 

7. Gdy dostajesz cukierka od mamy, co mówisz?(DZIĘKUJĘ). 

8. Czy możesz zabrać koleżance jej ulubioną lalkę?(NIE). 

9. Gdy masz brudne ręce, to siadasz do posiłku?(NIE, IDĘ JE UMYĆ). 

10. Gdy sprawisz przykrość koledze, to co należy zrobić?(PRZEPROSIĆ).  

Po rozwiązaniu quizu dzieci otrzymują odznakę Mistrza Dobrych Manier. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP96QE4JXT8T
http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/06/przypinki.jpg


9. Kolorowanka. 

 

 


