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Medal za dobre maniery

Grupa: Biedronki/Jaskółki
Godzina: zajęcia odbywają się
pomiędzy godz.9 a 13, informacje będą
wysyłane SMSem

TEMAT ZAJĘĆ
Medal za dobre maniery
CELE
Dziecko:


uważnie słucha utworów literackich oraz bierze udział w rozmowie do tekstu



naśladuje swoją rolę w zabawie pantomimicznej

ŚRODKI DYDAKTYCZNE







tekst wiesza
szablon medalu (załącznik)
folia spożywcza
klej
obrazki (załącznik)
kredki

OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ

1. „Leśny BON TON” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat właściwego zachowania w
lesie.
Leśny BON TON (fragment)
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!
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Bowiem gdy się przyjdzie w gości,
nigdy dosyć uprzejmości.
A las też jest czyimś domem.
Więc zachowuj się z fasonem!
Rodzic zadaje dzieciom 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
Rodzic zadaje 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.
Na koniec zabawy rodzic gratuluje dzieciom tak wspaniałej znajomości dobrych zasad i
proponuje zrobienie medalu (załącznik) - wklejenie medalu folią spożywczą

3. „Znajdź rym” – praca indywidualna
Rodzic podaje dziecku dowolne słowo, a dziecko podaje do niego rym, np. kura – dziura.

4. Zabawa pantomimiczna
Rodzic prosi dziecko aby razem odegrali: rolę sprzedawcy i klienta w sklepie używając przy
tym słów „Dzień dobry” , „ Do widzenia” oraz innych poznanych magicznych słów
5.Wycięcie i omówienie ilustracji z załącznika (ocena czy dane zachowanie jest dobre czy
złe). Pokolorowanie ilustracji kredkami
6. Na zakończenie Rodzic czyta dzieciom wiersz:
Na dalsza drogę życia,
Weź trzy czarodziejskie słowa:
Proszę, przepraszam, dziękuję,
I w sercu je zachowaj,
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Dzień dobry i Do widzenia,
Niech obce Ci nie będzie,
Tych słów, które poznałeś,
Używaj zawsze i wszędzie

Źródła:
Przewodnik metodyczny "Planeta dzieci" Czterolatek, wyd. Wsip
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