
„MISTRZ DOBRYCH MANIER” 

 

KSZTAŁTOWANIE KULTURALNYCH NAWYKÓW- PROGRAM EDUKACYJNY 

 

WSTĘP 

 

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka nawet, jeśli byłby ubrany w łachmany. To 

ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowania nawet w 

drobnych spawach – wszystko to mówi nam o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie 

czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. A w czym tkwi istota savoir 

vivre? Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania, aby 

obcować z ludźmi w sposób kulturalny.  

Ponieważ z natury żyjemy w skupiskach w związku z powyższym dostosowujemy się do 

siebie wzajemnie. W tym wzajemnym współżyciu zasadą postępowania jest zwalczanie 

egoizmu, uspołecznienie się liczeniu z innymi. 

Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre i 

nie znaczy ni mniej ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie 

emocji, te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi 

od dzieciństwa.  

Jeśli jednak los sprawił, że nie wynosimy dobrego wychowania z naszego rodzinnego domu, 

nic straconego, możemy to nadrobić w szkole. Sama chęć bycia nienagannym jest już godna 

pochwały. 

Nauczyciele mają wiele okazji do obserwowania zachowań dzieci w tym zakresie oraz 

wzmacniania wiedzy, umiejętności i pozytywnych postaw. 

Obserwując zachowania dzieci na stołówce szkolnej można stwierdzić, iż w tym zakresie jest 

wiele do poprawienia. Dzieci bardzo często zapominają o nawyku mycia rąk, przyjmują 

niechlujną postawę przy jedzeniu, nie potrafią poprawnie posługiwać się sztućcami. 

Na tej podstawie wychowawcy świetlicy uznali, że konieczne jest opracowanie zajęć 

podnoszących kulturę spożywania posiłków. W tym też celu został opracowany poniższy 

program.  

 

CELE PROGRAMU: 

 Ukształtowanie i utrwalenie poprawnych nawyków higienicznych wśród dzieci związanych z 

kulturą spożywania posiłków. 

 Przekazywanie i utrwalenie wiedzy na temat kulturalnego stylu życia. 

 Przekonanie wychowanków o tym, że kultura spożywania posiłków jest elementem kultury 

osobistej człowieka. 



 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ: 

 

DZIEŃ 
TYGODNIA 

ZAJĘCIA 

PONIEDZIAŁEK APEL WPROWADZAJĄCY DO TYGODNIA KULTURY PT.: „MISTRZ DOBRYCH MANIER”: 

 Krótkie wprowadzenie do tematu, 

 Przedstawienie rozkładu tygodniowego (zwrócenie szczególnej uwagi na 
konkurs środowy- przygotowanie własnych materiałów ), 

 Ogłoszenie konkursu na Najkulturalniejszego Ucznia i Uczennicy SP 
28,(zał.1). 

WTOREK ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ PT.: „SAVOIR- VIVRE PRZY STOLE”.(zał.2) 

 Dla zainteresowanych nauczycieli dostępna prezentacja multimedialna pt.: 
„Aby smaczne było jeszcze smaczniejsze- wystrój stołu” ( opracowana przez 
nauczycieli techniki)( zał.8) 

Wychowawcy wyznaczają 3-osobowe drużyny do udziału w konkursach. 
Drużyny biorące udział w piątkowym konkursie „MISTRZ DOBRYCH MANIER” 
otrzymują materiały dydaktyczne. 
Klasy IV-VI otrzymują zadanie domowe potrzebne na piątkowy konkurs: znajdź 
przysłowia, aforyzmy, cytaty mówiące o kulturze człowieka. Drużyna biorąca udział 
w konkursie zabiera je ze sobą na konkurs. 

ŚRODA RYWALIZACJA MIĘDZYKLASOWA: 

 Klasy I-III- konkurs: „JEDNODNIOWY JADŁOSPIS” 

 Klasy IV-VI – konkurs: „KANAPKI”.    (zał.3) 

CZWARTEK INSCENIZACJA: „SAVOIR VIVRE NA CO DZIEO” dla dwóch przedziałów I-III                    
i IV-VI.(zał.4) 

PIĄTEK EWALUACJA PROGRAMU: 

 Klasy I-III: przeprowadzenie ankiety,(zał. 5a) 

 Klasy IV- VI: konkurs pt.: „MISTRZ DOBRYCH MANIER” (zał.5b) 

CODZIENNIE  Wydawanie posiłków wg wyznaczonego harmonogramu, (zał.6) 

 Słuchanie muzyki relaksacyjnej w trakcie spożywania posiłków, 

 Zwracanie szczególnej uwagi na mycie rąk przed posiłkiem, ( w trakcie 
stania w kolejce na obiad) 

 Kosz śniadaniowy( kto nie ma ochoty na drugie śniadanie, zamiast wyrzucid 
może je odstąpid głodnemu koledze  wkładając je do specjalnego kosza 
znajdującego się na świetlicy szkolnej) 

 Gazetka na korytarzu obok świetlicy (zał.7) 

  

W wyniku realizacji programu: 

Uczeń: 

 Przestrzega zdrowego stylu życia. 

 Przestrzega zasad higieny przy przygotowaniu i spożywaniu posiłków. 

 Potrafi kulturalnie zachowad się przy stole i prawidłowo korzystad ze sztudców. 



 Posiada nawyk mycia rąk przed posiłkiem. 

 Ma poczucie wartości stosowania kulturalnych zasad związanych ze spożywaniem posiłków. 

 

 

EWALUACJA: 

Ewaluacja będzie dokonana w ostatnim dniu tygodnia kultury, tj. piątek, podczas przeprowadzenia 

ankiety w klasach I – III i konkursu „ MISTRZ DOBRYCH MANIER” w klasach IV-VI. Wyniki ankiety i 

konkursu będą ujęte w sprawozdaniu podsumowującym tydzieo kultury. 

Zaangażowanie uczniów, ich aktywnośd na zajęciach, przejmowanie inicjatywy będzie wykładnią 

słuszności działao podjętych przez nauczyciela.   

 

Bytom 2008 r. 

 

Opracowanie: mgr Magdalena Karcz, mgr Anna Stypa, mgr Ewa Bentkowska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 

 

KONKURS NA NAJKULTURALNIEJSZEGO UCZNIA I UCZENNICĘ SP 28 

 

 W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I – VI. 

 Wybierają najbardziej kulturalnego kolegę i koleżankę swojej 

klasy. 

 Zwycięzców należy zgłosid do wtorku do pao ze świetlicy 

szkolnej. 

 Lista klasowych laureatów zostanie zaprezentowana na gazetce 

świetlicowej na korytarzu. 

 W powszechnym głosowaniu do czwartku zostaną wyłonieni 

zwycięzcy, którzy otrzymają tytuł (w poszczególnych 

kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI) Najkulturalniejszej 

Uczennicy SP28 i Najkulturalniejszego Ucznia SP28. 

 Zwycięzcy otrzymają w nagrodę dyplom potwierdzający 

przyznane wyróżnienie, a ich sylwetki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej naszej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                   Załącznik nr 2 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE 

  

TEMAT: Savoir - vivre przy stole. 

  

       CEL OGÓLNY:  

 Wychowanek poszerza i wzbogaca wiedzę i umiejętności z zakresu savoir- 

vivre przy stole 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Wychowanek utrwala wiedzę z zakresu zasad obowiązujących przy stole 

zarówno w roli gościa jak i gospodarza, kształtuje właściwe nawyki 

grzecznościowe 

 Wychowanek potrafi poprawnie i estetycznie nakryć stół , stosując się do 

ogólnie obowiązujących zasad 

 Wychowankowie dzielą się umiejętnością dekorowania stołu: składania 

serwetek, uczą się nowych sposobów 

 Wychowanek kształtuje znajomość podstawowych zasad grzecznościowych 

podczas przyjęcia, etykiety przy stole, stara unikać popełniania uchybień w 

tym zakresie 

Jednostka metodyczna: zmienna 

Czas trwania: 45 minut 

Metoda: pogadanka, dyskusja, praktyczne działanie, analiza materiałów 

Formy: praca z grupą, praca indywidualna , praca w grupach 

Środki dydaktyczne: stoły, serwetki, schematy układania serwet, ilustracje 

dekoracji stołu, obrusy, serwetki, flakon z kwiatami 

Przebieg zajęć: 



1.      Powitanie grupy, rundka „ Jak minął dzień? Co radosnego, śmiesznego dziś się 

wydarzyło? 

           Dowcip wychowawcy „wprowadzenie” do tematu zajęć 

·         Gość zwraca się do kelnera: 

- Miesiąc temu jadłem tutaj doskonałą pieczeń. Proszę o taką samą. 

- Niech szanowny pan chwilkę poczeka. Zapytam w kuchni, czy jeszcze jej trochę 

zostało! 

·         Proszę rosół z makaronem i schabowego z frytkami... 

- Skąd pan wie, co mamy, skoro jeszcze nie zdążyłem podąć karty? - dziwi się 

kelner. 

- Obejrzałem obrus 

·         Panie kelner, to wino jest ciepłe - denerwuje się gość w restauracji. 

- To niemożliwe! Przed chwila sam dolewałem do niego zimnej wody 

2.      Przedstawienie i wprowadzenie do tematu zajęć. Temat zajęć jak zauważyliście 

jest związany kulinariami a precyzyjnie to podstawowymi zasadami savoir- vivre 

obowiązującymi przy stole. Zapraszam po 1 osobie z zespołu( podział na 3 

zespoły) 

Do stołu i według waszej wiedzy lub instrukcji nakryjemy poprawnie stół. 

A. Zapraszamy do stołu: Chyba każdy z nas chętnie zasiada do stołu z ochotą do 

ucztowania, bez względu na to czy jest gościem czy gospodarzem. Okazji ku temu 

jest wiele: urodziny, imieniny, święta, przyjęcia weselne i wiele innych. Bywa, że 

nasze uczty są skromniejsze i bardziej kameralne jak na przykład spotkania 

towarzyskie w małym gronie. Na wszystkie te okazje warto zadbać aby nasz stół 

wyglądał schludnie i zarazem pięknie. Piękne nakrycie stołu to prawdziwa sztuka, 

jednak nie taka trudna. Przy gustownie zastawionym stole nawet potrawy skromne 

i proste staja się wykwintne a mu czujemy się przy nim dobrze i podwójnie 

rozkoszujemy się jedzeniem. 

B. Jak przygotować stół na przyjęcie? Przede wszystkim musisz zadbać o to aby 

wszyscy goście i gospodarze mieli łatwy dostęp do stołu z każdej strony. Krzesła 

nie powinny być ustawione bardzo ciasno, jedno przy drugim, bo bardzo utrudnia 

to gościom swobodne zachowanie się przy stole.  

Stół powinien być nakryty obrusem dostosowanym do wielkości stołu. Bardzo 

nieładnie wyglądają obrusy zbyt kuse lub zbyt długie. Najlepiej gdy obrus zwisa ze 

stołu około 30 cm. Nie trzeba chyba tu dodawać, że obrus musi być czysty i 

idealnie wyprasowany. Na większe uroczystości zazwyczaj kładzie się biały obrus, 

jednak na mniejszych przyjęciach bardzo efektownie prezentują się kolorowe. 

Pamiętaj tylko, żeby kolory talerzy, obrusa, a nawet potraw ładnie się 



komponowały. Bardzo eleganckim dodatkiem do dekoracji stołu są oczywiście 

kwiaty i świece. Dodają wiele uroku posiłkowi. Kwiaty zdobiące stół powinny być 

ustawione w niskich wazonikach i nie mogą być wysokie. Goście nie będą przecież 

wychylać się w różne strony aby zobaczyć osobę siedzącą naprzeciwko.  

Na stole bardzo ładnie wyglądają małe, pękate czary, w których kwiaty....pływają 

C. Nakrywanie stołu Podczas nakrywania stołu zawsze należy kierować się 

podstawową zasadą – sztućce układa się od środka do zewnątrz. Oznacza to, że 

najbliżej talerza leżą sztućce, których używa się do posiłku głównego, natomiast po 

stronie zewnętrznej wszystko to, po co sięgać będziemy przy jedzeniu przystawek i 

zupy. Tak więc przy jedzeniu obowiązuje zasada odwrotna: najpierw sięgamy po 

sztućce, które leżą najdalej od talerza. Jeśli posiłek zaczynamy od zupy to łyżka 

powinna leżeć po prawej stronie, na zewnątrz od widelców. Sztućce do każdej 

następnej potrawy powinny leżeć coraz bliżej talerza.  

Jeżeli po zupie podajemy rybę i mięso, po prawej stronie talerza leżą (w kolejności 

od wewnątrz) nóż do mięsa, nóż do ryby i łyżka, po lewej - widelec do mięsa i 

widelec do ryby.  

Jeżeli zupa stanowi drugą potrawę, po prawej stronie talerza powinny leżeć (w 

kolejności od wewnątrz) nóż do mięsa lub ryby, łyżka i nóż do przystawki, a po 

lewej tylko widelce.  

Jeżeli na przystawkę podajemy rybę, po prawej stronie talerza powinny leżeć (w 

kolejności od wewnątrz) nóż do mięsa, łyżka, nóż do ryby, a po lewej widelce w 

odpowiedniej kolejności.  

Sztućce do deseru leżą u góry, ponad talerzem. 

Jeżeli podajemy krem lub chłodny budyń, powinna tam leżeć tylko mała łyżeczka. 

Jeżeli jednak umieściliśmy w jadłospisie knedle, kluski lub inne potrawy o 

konsystencji stałej, u góry talerza kładziemy łyżeczkę deserową i widelec do ciasta. 

Jeżeli przed deserem podajemy sery, u góry talerza powinien leżeć mały nóż i 

widelec.  

Pieczywo i masło podaje się zazwyczaj nie tylko do przekąsek, ale także przed ich 

podaniem. Wtedy na małym talerzyku po lewej stronie należy położyć dodatkowy 

nóż. 

Nieodłącznym elementem każdego przyjęcia są trunki i napoje. Jak należy ustawiać 

kieliszki?  

Nie jest to trudne: jeżeli serwowany jest więcej niż jeden napój, kieliszek na 

pierwszy trunek powinien stać najbliżej gościa, natomiast pozostałe kieliszki 

ukosem lub półkolem u góry talerza.  

Niektóre okazjonalne przyjęcia rozpoczynają się lampką szampana. Wtedy 

najbliżej gościa powinien stać wysoki kieliszek do szampana. Niskie, szerokie 

kielichy stawia się tylko wtedy, gdy oprócz szampana podaje się w tym samym 

czasie także i inne trunki.  

Za kieliszkiem, z którego pijemy do przystawki powinna stać szklanka na wodę 

mineralną, następnie kieliszek do białego wina i nieco większy - do wina 



czerwonego, a na końcu wysoki kieliszek do szampana. Kieliszki do białego i 

czerwonego wina, a także do szampana można ustawić również w trójkącie. 

  

 

  

3.      Gdy stół jest przygotowany kolejną bardzo ważną sprawą jest właściwe 

zachowanie przy stole. W zespołach ustalcie i zapiszcie wnioski :  

              - Zasady jakich muszą przestrzegać gospodarze w trakcie przyjęcia- 

                I zespół 

              - zasady obowiązujące przy stole- II zespół 

              - najczęściej popełniane błędy- III zespół 

4.      Prezentacja wniosków przez zespoły , uzupełnianie przez innych oraz 

wychowawcę. 

5.      Prezentacja znanych sposobów składania serwetek papierowych przez uczniów 

lub nauka składania serwet z materiału na podstawie schematycznych rysunków. 

6.      Zakończenie i podsumowanie zajęć. Na osi zaznacz na ile przydatne w życiu 

mogą okazać się nabyte dziś umiejętności oraz wiadomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Załącznik nr 3 

 

 

RYWALIZACJA MIĘDZYKLASOWA 

 
 Klasy I-III : „JEDNODNIOWY JADŁOSPIS”- plakat wykonany dowolną 

techniką. 

                  (Wyklejanie, wydzieranie, wycinanie itp.) 

Jadłospis wykonują drużyny 3- osobowe. Prace wykonują z własnych 

materiałów wcześniej przygotowanych. 

Miejsce: Świetlica szkolna. 

Czas: 45 minut. 

Jury: mgr B.Kolasa, mgr A. Kosok, mgr A. Stypa, mgr M. Karcz 

Oceniane: wykonanie i prezentacja. 

 Klasy IV-VI: „KANAPKI”. 

Drużyny 3-osobowe z każdej klasy, pracują z własnymi materiałami. 

Miejsce: Świetlica szkolna. 

Czas: 45 minut. 

Jury: mgr B.Kolasa, mgr M. Sypieo, mgr A. Stypa, mgr M. Karcz. 

Oceniane: wykonanie, estetyka i prezentacja. 

 Ocena bezpośrednio po prezentacji wszystkich drużyn. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

Scenariusz inscenizacji: 

SAVOIR VIVRE NA CO DZIEŃ  

 

Savoir vivre (czyt. Sawuar wiwr) to reguły dobrego zachowania. Zapraszamy na taką lekcję:  

1. Dobre słowa 

„Wszyscy mnie lubią  

to rzecz wspaniała  

chyba się jednak, dobrze starałam  

Chciałam , by lubić zaczął mnie ktoś,  

więc byłam miła, mówiłam wciąż:  

proszę, przepraszam, bardzo dziękuję  

i uśmiechałam się, no i w ogóle.  

Teraz mnie lubią wszyscy  

więc w górę skaczę z radości  

- do samych chmurek!”  

Złote zasady  

 Nie zapominaj dobrych słów w domu, w szkole, na ulicy; „Witam!”, „Dzień dobry!”, 

„Dobry wieczór!”.  

 Młodsi pierwsi witają starszych, chłopcy pierwsi zwracają się z dobrymi słowami do 

dziewczynek.  

 Kiedy zwracasz się do kogoś w bibliotece, w szpitalu lub na ulicy, najpierw się ukłoń 

– będzie to oznaka powitania. Nie zapominaj przy tym o drugim dobrym słowie – 

„proszę!”.  

 Po otrzymaniu prezentu, zakupionego towaru czy odpowiedzi na swoje pytanie nie 

zapomnij jeszcze o jednym dobrym słowie – „dziękuję!”.  

 Jeśli przypadkiem kogoś potrąciłeś lub uraziłeś, niezwłocznie go przeproś.  

 Umiej odróżnić szczere słowa od pochlebstw.  

 

 



2. Czystość i staranność. 

Co trzeba zrobić, żeby zawsze wyglądać schludnie i sympatycznie?  

”Trzeba myć się drogie dzieci,  

Rano, wieczór, w ciągu dnia!  

Gdy wstaniecie i gdy jecie,  

Bądźcie czyści niczym łza!  

Woda z mydłem wszystko zmyje,  

Atrament i dżem, i tłuszcz.  

Trzyj ściereczką ręce, szyję,  

Gąbką z ciała brudy łuszcz!”  

Dziecko kiedy wstanie,  

czesze się starannie.  

Złote zasady  

 Należy myć się i czyścić zęby 2-3 razy dziennie.  

 Należy się czesać, a także zwracać uwagę na czystość paznokci u rąk i nóg.  

 Należy kąpać się w wannie 1-2 razy z tygodniu, a natrysk brać codziennie.  

3. „Z przyjaciółmi” 

Żyjąc w zgodzie ze wszystkimi -  

jak to pięknie! – nie musimy  

Z nikim kłócić się, ni czubić…  

Możemy się nawzajem lubić!  

I nawet w daleką drogę  

Swych przyjaciół zaprosimy.  

Toż we wszystkim nam pomogą  

I jest też weselej z nimi!”  

 



Złote zasady przyjaźni  

 Odnoś się do innych tak jak chcesz, by odnoszono się do ciebie.  

 Jak znaleźć przyjaciół? 

Odpowiedź jest bardzo prosta - sam bądź dobrym przyjacielem.  

 Przyjaźń może łączyć bardzo różnych ludzi.  

 Jeśli pragniesz mieć wielu przyjaciół, nigdy nie oszukuj i nie kłam.  

4. „W szkole” 

Na lekcjach należy zachowywać ciszę i słuchać, co mówi nauczyciel. Nie należy nikomu 

przerywać, kiedy odpowiada, na pytanie. Staraj się szybko odrabiać wszystkie zadania i jak 

najwięcej nauczyć się na lekcjach.  

„…Nie wykształci się pacholę,  

co bezmyślnie siedzi w szkole,  

no i w nosie ma naukę!  

Kim się stanie leń? Nieukiem!”  

Gdy masz książkę w ręku, nie ma nudy! Pamiętaj!  

„Umieć czytać – rzecz wspaniała!  

Nie prosić, by ci przeczytała  

mama czy babcia coś w gazecie.  

Sami przeczytać to umiecie!  

Nikogo o nic się nie pytasz  

Gdy książkę, w ręku masz,  

sam czytasz!  

Sam z książką człowiek może  

Siedzieć i wszystko poznać,  

wszystko wiedzieć.”  

 

 

 



5. W autobusie, tramwaju 

„Duszno jest i bardzo ciasno w autobusie, lecz każdy pokornie to przyjmować musi. Cóż 

kasuję bilet, po czym miejsce swoje oddaję staruszce, a sam cicho staję!”  

Złote zasady  

 Nie rozpychaj się, aby zdobyć miejsce,  

 Kup bilet, aby nie zapłacić kary,  

 nie wchodź z lodami do autobusu, tramwaju, do metra,  

 nie rozmawiaj głośno  

 ustępuj miejsca starszym ludziom, kalekim, osobie z dzieckiem na ręku.  

6. Kino, teatr 

Złote zasady  

 Nieładnie jest spóźniać się na początek spektaklu czy filmu. Punktualność to jedna z 

podstawowych zasad uprzejmości.  

 Jeśli masz ochotę podzielić się z kimś wrażeniami, to w muzeum należy mówić cicho, 

a w teatrze można rozmawiać tylko w antrakcie czyli na przerwie.  

 Po spektaklu trzeba podziękować aktorom oklaskami i nie biec z miejsca do szatni  

 Nie na miejscu jest objadanie się słodyczami w teatrze lub na koncercie i 

szeleszczenie papierkami.  

7. Jak należy zachować się przy stole? 

Scenka I: Złe zachowanie przy stole. 

 Do stołu siadam w brudnej odzieży i z brudnymi rękoma  

 Siadając do stołu krzyczę i jestem niegrzeczny  

 Jedząc zupę siorbie i chlipię, uderzam łyżką o talerz  

 Jedząc mlaszczę  

 Po zjedzeniu posiłku dłubię w zębach  

 Łyżeczką, którą mieszam herbatę mocno uderzam o filiżankę lub szklankę  

Scenka II: Dobre zachowanie przy stole. 

 Siadając do stołu mam umyte ręce i przebrany jestem w czyste ubranie  

 Przed spożywaniem posiłku życzę wszystkim „Smacznego”  

 Podczas jedzenia jem w ciszy  

 Przy stole siedzę prosto, nie zanadto blisko stołu. Podczas posiłku dłonie oparte mam 

o blat stołu  

 Mieszając herbatę łyżeczką robimy to delikatnie  

 Używamy sztućców do jedzenia (w lewej ręce trzymamy widelec, w prawej ręce 

trzymamy nóż)  

 Kończąc jedzenie wycieramy usta serwetką oraz dziękujemy za zjedzony posiłek.  



 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     Załącznik nr 5a 

                                                   ANKIETA DLA KLAS I-III 
 

Nauczyciel czyta kolejno pytania całej klasie. Zadaniem uczniów jest udzielenie tylko jednej 

poprawnej odpowiedzi na każde z pytao podnosząc rękę do góry. Nie można zgłosid się dwa razy do 

jednego pytania. 

Po zadaniu wszystkich pytao nauczyciel szybko podlicza głosy całej klasy i głośno przedstawia 

kryterium osiągnięcia przez klasę tytułu „MISTRZA DOBRYCH MANIER”. 

1. Jak podajemy komuś rękę? 

a) Podajemy całą, prawą dłoo. 

b) Podajemy całą, lewą dłoo. 

c) Podajemy czubek obojętnie, której dłoni. 

2. Kto pierwszy podaje dłoo? 

a) Kobieta mężczyźnie. 

b) Mężczyzna kobiecie. 

3. Trzy „ magiczne słowa” to: 

a) proszę, dziękuję, przepraszam, 

b) dzieo dobry, dziękuję, do widzenia. 

4. Siedzimy przy stole: 

a) wyprostowani, nie mlaszczemy i nie siorbiemy, 

b) wyprostowani, mlaszczemy i siorbiemy, 

c) przygarbieni, nie mlaszczemy i nie siorbiemy. 

5. Ręce podczas posiłku: 

a) znajdują się na stole, lekko oparte o blat, 

b) znajdują się pod stołem, na kolanach. 

6. Siadamy do stołu z: 

a) czystymi rękami, 

b) brudnymi rękami. 

7. Koocząc jedzenie sztudce kładziemy: 

a) równolegle obok siebie na talerzu, 

b) przeciwnie do siebie na talerzu, 

c) obojętnie jak i gdzie. 

8. Herbatę lub kawę mieszamy: 

a) bezgłośnie, wyjmując z niej łyżeczkę i kładąc ją na spodku, 

b) głośno obijając o brzegi szklanki lub filiżanki, wyjmując później łyżeczkę, 

c) bezgłośnie, zostawiając w środku łyżeczkę. 

9. Papierowa serwetka służy do: 

a)    wycierania ust i palców, 

b)    ozdoby stołu, 



c)     rozłożenia na kolanach lub zrobienia z niej „śliniaka”. 

 

10. Ubiór powinien byd: 

a) staranny, dostosowany do pory dnia i okoliczności, 

b) brudny, wygnieciony, obojętnie jaki. 

11. Strój szkolny to: 

a) bluza w wyznaczonych kolorach i mundurek, 

b) strój jaki nam się tylko podoba. 

12. Wchodząc do autobusu, sklepu, itp., pierwszeostwo ma osoba: 

a) wchodząca, 

b) wychodząca. 

13. Kłaniamy się: 

a) wszystkim znanym nam osobom, 

b) tylko tym, których lubimy, 

c) komu chcemy. 

 

WYNIKI: 

Brana jest pod uwagę odpowiedź najczęściej wybierana ( mająca najwięcej głosów). 

13-11   punktów – Jesteście MISTRZAMI DOBRYCH MANIER. Gratulacje. 

10- 7   punktów-   Aby stad się MISTRZAMI  DOBRYCH MANIER musicie troszkę nad sobą popracowad.                                                                                                            

Powodzenia. 

6 – 3  punktów   - Oj słabo. Aby stad się MISTRZAMI DOBRYCH MANIER musicie włożyd w to jeszcze 

trochę więcej pracy. Trzymamy kciuki. 

2 – 0  punktów – Źle z Wami. Musicie wziąd się solidnie do pracy, aby zostad  MISTRZAMI DOBRYCH 

MANIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         Załącznik nr 5b 

Scenariusz konkursu pt.: "MISTRZ 

DOBRYCH MANIER” dla klas IV - VI 

 

 

Cele:  

 uświadomienie celowości dobrych zachowań między ludźmi, 

 stosowanie zwrotów grzecznościowych w odpowiedniej sytuacji, 

 umiejętność współpracy w grupie, 

 uświadomienie, co to znaczy być kulturalnym. 

Metody:  

 scenki rodzajowe, 

 działania praktyczne, 

 słowne - odpowiedzi na pytania, 

 oglądowe - pokaz, prezentacja prac. 

Sposób oceniania zadań: 

 za każde zadanie od 1 do 5 punktów. 

Uczestnicy: 

 grupy 3-osobowe. 

Pomoce: 

 sztućce, talerze, szklanki, serwetki, obrusy, wazony z kwiatami, świece, 

 drzewo "Kulturalnego ucznia" wykonane z kartonu  (tu umieścimy 

przysłowia, aforyzmy), 

 kartki papieru, długopisy. 

Nagrody: pozyskane od sponsora dla każdego uczestnika  

 dyplomy "Mistrz dobrych manier", 

 słodycze: czekolady, batoniki, soczki, ciasteczka.  

Przebieg konkursu:  

1. Losowanie pytań. 
Uczniowie mają 5 minut na zastanowienie się, odpowiadają przedstawiciele 

grup. Jury ocenia. Pytania, zagadnienia:  

 Sztućce - czy ich układ ma znaczenie, jeśli tak to jaki? 



 Przedstawianie kogoś: zasady, kolejność przedstawiania. 

 Czym jemy ryby? Jakie ryby jemy zwykłym nożem i widelcem? 

 Kłaniamy się : kto komu pierwszy? 

 Wsiadanie i wysiadanie z autobusu. 

 Prezenty. 

 Poznajmy się. 

 O dobrym tonie przy telefonie. 

 Po której stronie talerza kładziemy serwetki? Jakie serwetki 

kładziemy na kolanach podczas jedzenia?  

 

2. Scenki rodzajowe. 
Uczniom zostają zaprezentowane różne przykłady zachowań się ludzi w 

różnych sytuacjach (poprawnych i złych postaw). Po zakończeniu 

prezentacji każdej ze scenek grupa ocenia (pisemnie) zachowanie, 

komentuje, wskazuje błędy w zachowaniu:  

a. Przedstawianie się. Dwie dziewczyny rozmawiają i podchodzi do 

nich znajomy chłopak jednej z koleżanek. Koleżanka rozpoczyna z 

nim rozmowę pomijając przedstawienie sobie nieznajomych. 

b. Chłopak z dziewczyną wchodzą do sklepu, z którego wychodzi 

kobieta. Chłopak przepuścił kobietę, wszedł do sklepu, za nim weszła 

dziewczyna. 

c. Para wchodzi do kawiarni. Chłopak przepuszcza w drzwiach swą 

partnerkę, a następnie idzie przed nią i wybiera stolik. 

d. Scena w autobusie. Chłopak wchodzi pierwszy do autobusu, a za nim 

jego koleżanka. Z autobusu jako pierwszy wychodzi również 

chłopak.  

e. Na przyjęciu w restauracji odłożyłem na chwilę sztućce na talerzu 

równolegle do siebie. Chciałem jeszcze dokończyć to pyszne danie, 

lecz kelner zabrał mój talerz. Byłem oburzony. 

 

3. Znajomość zasad zachowania się. 
Uczniowie losują pytania. Mają 5 minut na zastanowienie się i dowolny 

sposób przedstawienia odpowiedzi (może to być zaimprowizowana scenka). 

Oceniamy pomysł i poprawność udzielonej odpowiedzi.  

 Mało ludzi potrafi rozpoczynać rozmowę telefoniczną i kończyć też 

nie potrafi. Przedstaw rozmowę telefoniczną: dzwonisz do kolegi 

(koleżanki), słuchawkę podnosi jej mama (nie zna ciebie). Pyt. 

Dodatkowe: kto powinien kończyć rozmowę? 

 Prezenty. Czy spytanie przyszłego solenizanta, co chciałby otrzymać 

na imieniny jest nietaktem? W prezencie od koleżanki dostałam 

kolczyki, które do niczego mi nie pasują. Koleżanka dąsa się, że ich 

nie noszę. Co robić? Może oddać... 

 Muszę się pochwalić, że umiem krótko i zwięźle opowiadać 

dowcipy. Ale bardzo często, gdy jestem w towarzystwie 

z moją dziewczyną, ona chcąc mi pomóc wtrąca się i rozkłada cały 

dowcip na łopatki. Czy jej zachowanie jest taktowne? 



 Dziś rano w szatni dowiedziałam się przypadkowo, że na temat mojej 

przyjaźni z Wojtkiem krążą brzydkie plotki. Jak zareagować? 

 Podczas ferii zimowych dziewczyna poznała fajnego chłopaka i 

zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. 

Potem korespondowali ze sobą, ona pisała częściej, on trochę 

rzadziej, aż wreszcie przestał w ogóle pisać. Czy koleżanka może 

napisać do niego jeszcze jeden list? Co ma w nim napisać? 

 Mój kolega będąc u mnie w domu pyta: "Czy mogę skorzystać z 

WC?" Czy tak powinien się zachować? 

 Pewien chłopak w całkiem luźnym autobusie stojąc o kilka kroków 

od kasownika usiłował podać bilet starszej pani, aby mu skasowała. 

Pani skwitowała jego gest wyniosłym milczeniem. Kto postąpił 

niewłaściwie? 

 Kiedyś jadąc autobusem spytałam starszą panią, czy wysiada. "Nie 

wysiadam, lecz wychodzę" - odpowiedziała pouczającym tonem. A 

potem mruknęła: "Wysiada! Smarkula jedna!" Czy moje zachowanie 

było niegrzeczne? 

 

4. Pięknie nakryty stół. 
Uczniowie mają do dyspozycji: sztućce, talerze głębokie, płytki, deserowe, 

serwetki papierowe, serwetki płócienne, obrusy, świece, wazoniki z 

kwiatami, filiżanki, szklaneczki. Ich zadaniem jest nakryć pięknie stół dla 

dwóch osób (na obiad z deserem). 

 

5. Prezentacja "zadania domowego"(uczniowie mieli tydzień na 

przygotowanie zadania). 

 Znajdź przysłowia, aforyzmy, cytaty mówiące o kulturze człowieka. 

Umieścimy je na "kulturalnym drzewie". 

 

6. Układanie hasła z puzzli. 
Każda grupa uczniów otrzymuje rozsypankę wyrazową (puzzle). 

Rozwiązaniem jest hasło "Szanuj innych, a będą szanowali Ciebie". 

Pierwszych pięć grup otrzymuje punkty od 5 do 1. 

 

7. Podsumowanie konkursu. 
Wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcia, dyplomy. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 6 

 

 

Wydawanie posiłków podczas tygodnia kultury 

 

               1130- 1140               klasy IV 

1150- 1220                klasy I oraz uczniowie, którzy skooczyli lekcje 

               1225-1240                klasy V 

               1250- 1320               klasy II oraz uczniowie, którzy skooczyli lekcje 

               1325- 1340                 klasy VI 

               1345- 1400               klasy III 

 


