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SZCZĘŚĆ BOŻE! 

                WITAM KOCHANE POZIOMKI! 

 

KRĄG TEMATYCZNY: Z KULTURĄ  ZA PAN BRAT 

TEMAT: W ŚWIECIE KULTURY 

CELE OGÓLNE: 

 kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury,  

w tym kultury osobistej;  

 rozwijanie słownika czynnego;  

 nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych  

w życiu codziennym; 

 

I. MODLITWA- ZDROWAŚ MARYJO 

II. EDUMUZ- Gąsienice Basi 

https://www.youtube.com/watch?v=WSyM2yjFk0k 

 

III. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, 

wargi, żuchwę. Potrzebne jest lusterko dla dziecka. 

- Rzeka – dziecko naśladuje łódkę pływającą po rzece od brzegu do brzegu. 

Porusza językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust, następnie naśladuje odgłos 

rzeki : plum, plum, plum, 

- Rybki – dziecko naśladuje rybki, które wyskakują z wody – unosi czubek 

języka w stronę nosa, a po chwili opiera go o górne zęby kilkakrotnie powtarza 

ten ruch, 

- Pszczółki – dziecko naśladuje ruch latających pszczół – opiera język o 

wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie język opada do wewnętrznej 

strony dolnych zębów, 

https://www.youtube.com/watch?v=WSyM2yjFk0k
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- Miód – dziecko naśladuje misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po 

jego zjedzeniu – prowadzi język ruchem okrężnym po górnej i po dolnej 

wardze, 

- Czyste powietrze – dziecko wdycha czyste powietrze – wciąga powietrze 

nosem i wypuszcza ustami, 

- Wąż – wśród trawy sunie wąż, dziecko naśladuje odgłos syczenia węża na 

głosce „ssss” – opiera język o dolne zęby, rozciąga wargi szeroko – jak do 

uśmiechu. 

  

Kontroluj w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby. 

 

IV. „Kulturalny wieczór” – rozmowa o kulturze na podstawie 

opowiadania. 

Kulturalny wieczór 

Maciejka Mazan 

– Jacuś, pobaw się ze mną – poprosiła Nikola. 

Jacuś nie bardzo miał ochotę, ale tego dnia w przedszkolu było mało 

dzieci i zaczęło mu się nudzić. 

– No trudno – powiedział. – A w co? 

– W kulturalny wieczór. Ja będę wielką damą, tak jak moja mama, a 

ty będziesz moim narzeczonym. 

– Wykluczone – oznajmił Jacuś i zrobił w tył zwrot. 

– I zabierzesz mnie do cukierni na tort i ciastka z kremem! – dodała 

Nikola. 

Jacuś Placuś bardzo lubił wszelkie słodycze, a zwłaszcza ciasta. 

– A będzie tort czekoladowy? – spytał. 
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– Co tylko zechcesz – obiecała słodko Nikola. 

Więc Jacuś niechętnie wrócił. 

– A teraz weź mnie pod rękę – rozkazała Nikola. 

– Dlaczego? – jęknął Jacuś. 

– Bo tak jest kulturalnie. Poza tym będziemy mówić „proszę 

uprzejmie” i „dziękuję uprzejmie”, ponieważ to też jest kulturalne. 

Jacuś wziął Nikolę pod rękę i podszedł z nią do stolika. 

– I co teraz? – spytał. 

– Teraz przychodzi kelner, a my zamawiamy ciastka – wyjaśniła 

Nikola. – Ja poproszę uprzejmie cztery rurki, pięć kawałków szarlotki 

i wuzetkę, ale małą, bo muszę dbać o linię, jak moja mama. 

– A ja… – zaczął Jacuś. 

– I jeszcze koktajl śmietankowo-truskawkowy! – wpadła mu w słowo 

Nikola. 

– A ja poproszę tort czekoladowy… 

– Opowiedz mi, jak ci minął dzień – przerwała mu Nikola. 

– Przecież dzień jeszcze nie minął – zdziwił się Jacuś. 

– Wiem, ale to kulturalnie tak spytać – oznajmiła Nikola. 

– Oho – odezwał się Bobek, który akurat przechodził obok nich. – 

Jacuś, co robisz? 

– Idź stąd – rzuciła Nikola. – Jacuś jest zajęty. 

– Jacuś, nie pokopiemy piłki? – spytał Bobek. 

– Za moment – wymamrotał Jacuś. – Tylko zjem tort. 

Bobek zrobił wielkie oczy. 
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– Jaki tort? Tu gdzieś dają tort? 

– Rany, Bobek! Jak ty wolno myślisz! My się tak bawimy! – 

wrzasnęła Nikola. 

Bobek wzruszył ramionami i poszedł sobie. 

– No to jak ci minął ten dzień? – spytała znowu Nikola. 

– Tak sobie… – zaczął Jacuś, ale Nikola mu przerwała: 

– O, są moje ciastka! Dziękuję, dziękuję uprzejmie! 

– A ja chciałbym tort – wymamrotał markotnie Jacuś. 

– No już, masz ten swój tort – zirytowała się Nikola i postawiła przed 

nim plastikowy klocek. 

A potem zaczęła udawać, że zjada ciastka, głośno mlaszcząc. 

– Wiesz co, Nikola… – zaczął Jacuś, lecz nie skończył. 

– Ale pięknie wygląda ten twój torcik! – wrzasnęła Nikola. – Dasz 

kawałek? 

I zanim Jacuś zdążył coś powiedzieć, zabrała mu cały klocek! 

Tego było już za wiele. Jacuś potrafił wiele znieść, lecz nie mógł 

tolerować tego, że ktoś zabiera mu tort, nawet na niby! 

– Dość tego – powiedział i wstał. – Już się nie chcę z tobą bawić. 

– Siadaj! – rozkazała Nikola. – Natychmiast siadaj! To, co zrobiłeś, 

było bardzo niekulturalne! 

– To ty jesteś niekulturalna! – zdenerwował się Jacuś. – Mlaszczesz 

przy jedzeniu, nie słuchasz, co mówię, ciągle mi przerywasz i 

obraziłaś mojego kolegę! Dziękuję uprzejmie za taki kulturalny 

wieczór! 
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I poszedł sobie. Postanowił, że nie będzie się już bawić z Nikolą – no, 

chyba że Nikola zachowa się kulturalnie i przypomni sobie, że oprócz 

„proszę uprzejmie” i „dziękuję uprzejmie” istnieje jeszcze słowo 

„przepraszam”… 

 

 Rozmowa na temat opowiadania.  Rodzic  zadaje pytania 

dotyczące tekstu, np.:  

W co Nikola chciała się bawić z Jackiem? Jak w zabawie miały 

zachowywać się dzieci? Czy Nikola zachowywała się w sposób 

kulturalny? Co zrobił na koniec Jacek?  

 „Co to znaczy być kulturalnym?” –Rodzic zadaje pytanie, 

dziecko odpowiada. 

Razem tworzą „Kodeks kulturalnego przedszkolaka”. 

Wiem, jak trzeba się zachować w różnych sytuacjach. 

Znam i stosuję zwroty grzecznościowe. 

Słucham rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich, którzy 

ukazują mi prawdę – jestem im posłuszny. 

Współtworzę zasady dobrego zachowania w grupie. 

Podejmuję w grupie zadania służące dobru innych i mojemu. 

Dbam o mienie przedszkola. 

Bawię się i pracuję z każdym. 

Słucham innych, czekam na swoją kolej. 
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V. „Magiczne słowa” – zabawa dydaktyczna.  

 

Rodzic przedstawia dziecku  sytuacje, a ono ma określić jakich 

kulturalnych słów należy użyć. 

 Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni w przedszkolu? 

 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? 

ZAGADKI 

Wietrzyk porwał mój kapelusz, 

biegnę za nim, już go chwytam, 

ale wietrzyk powiał znowu, 

a kapelusz dalej zmyka... 

Pobiegł Tomek co sił w nogach, 

z wiatrem wcale nie był w zmowie. 

Zręcznie złapał mój kapelusz. 

Już go niesie. Co mu powiem?       DZIĘKUJĘ 

 

Obiad dziś jest bardzo smaczny, bo jem ulubiony groszek. 

Mam ochotę zjeść go więcej, 

więc do mamy mówię...                PROSZĘ 
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Bartek w biegu trącił Jankę, 

bo chciał bardzo złapać Zdzisia. 

Janka była obrażona 

i na Bartka i na Zdzisia. 

Bartek jednak się zatrzymał: 

- Nie płacz Janka, wina nasza! 

Ja za Zdzisia i za siebie 

bardzo, bardzo cię...                        PRZEPRASZAM 

 



Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament                                                                                                                                                                             
w Białymstoku, ul. Dobra 1A 

 

8 
 

VI. „Nasze zasady” – nauka na pamięć wybranej rymowanki 

Anny Urszuli Kamińskiej. 

Czekam na swoją kolej 

Gdy przed kolegę ktoś się przepycha, 

to w końcu kłótnia z tego wynika. 

Ja zawsze czekam na swoją kolej, 

bo z kolegami w zgodzie żyć wolę! 

Pomagam innym 

Kiedy koledze coś idzie źle, 

to, jeśli mogę, pomóc mu chcę. 

Zawsze tak robię, to nic wielkiego. 

On mi pomoże też w razie czego! 
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ZADANIE  

Narysuj obrazek- ma to być coś miłego. Może być rodzicom, babci 

rodzeństwu. Pomyśl może trzeba kogoś przeprosić lub komuś  

podziękować. Ty sam wiesz najlepiej!!!! 

            

POZDRAWIAM P. ALINA 


