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„Każdy przedszkolak dobrze wie jak kulturalnie zachować się”.

Świat, w którym żyjemy pełen jest różnych zasad i reguł, które dziecko a później dorosły już
człowiek będzie musiał przestrzegać. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe dla dziecka

i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka będzie uporządkowany
i przewidywalny. 

„Quiz dobrych manier” – pytania. Zastanów się jakich słów trzeba użyć w określonych sytuacjach. 

1) Jakiego magicznego słowa należy użyć w sytuacji, gdy otrzymujemy od kogoś prezent? 
(Dziękuję)
2) Co należy powiedzieć w sytuacji, gdy wchodzisz rano do przedszkola? (Dzień dobry)
3) Jakim słowem możesz kogoś pocieszyć, gdy nieumyślnie wyrządziłeś mu krzywdę? 
(Przepraszam)
4) Chciałbyś pobawić się zabawką, która znajduje się na wysokiej szafie. Jakiego magicznego 
słowa użyjesz, aby ktoś dorosły podał ci zabawkę? (Proszę)
5) Jak należy pożegnać się ze swoją panią, gdy wychodzisz z sali, bo przyszli po ciebie rodzice? 
(Do widzenia)
6) Jakiego przywitania użyjesz, w sytuacji gdy na placu zabaw spotkasz swojego kolegę lub 
koleżankę (cześć)
7) Twój kolega zgubił w przedszkolu swoją zabawkę. Podczas porządkowania sali odnalazłeś 
zagubioną rzecz i chcesz oddać ją właścicielowi. Jakiego magicznego słowa użyjesz? (Proszę) 
8) Podczas spaceru z rodzicami, spotykasz swojego sąsiada, co należy powiedzieć? (Dzień dobry) 



Przygotuj ubranie odpowiednio do okoliczności – zadajcie dziecku pytanie co by zabrały i w co by 
się ubrały idąc na urodziny, bal, wycieczkę. Podpowiedzi obok.
1) Urodziny: sukienka, lakierki, torebka, korale, rajstopy
2) Bal karnawałowy: strzykawka, stetoskop, fartuch, maseczka, termometr
3) Wycieczka na basen: strój kąpielowy, klapki, okulary słoneczne, czapka z daszkiem, ręcznik 
4) Wycieczka na sanki: kurtka, spodnie, czapka, szalik, rękawiczki

Wybierz prawidłową odpowiedź. Proszę, aby rodzice przeczytali pytania i odpowiedzi, dzieci niech 
wybiorą ich zdaniem odpowiednią.
1) Podczas zakupów w sklepie, spotykasz swojego sąsiada, co należy zrobić?
a) Pokazać sąsiadowi język i odwrócić się w drugą stronę.
b) Popatrzeć w kierunku znanego sąsiada i powiedzieć dzień dobry.

2) Podczas spaceru z rodzicami zjadasz batonik, w pobliżu nigdzie nie widać kosza, co robisz?
a) chowasz papierek do swojej kieszeni i czekasz aż znajdziesz kosz aby go wyrzucić
b) zaraz po zjedzeniu wyrzucasz papierek do wysokiej trawy, aby go nie było widać.

3) Jadąc z mamą przepełnionym autobusem, na przystanku wchodzi do autobusu starsza pani z 
laską, co robisz?
a) nie zwracasz uwagi na starszą panią, siedzisz na krześle i patrzysz przez szybę.
b) Wstajesz ze swojego miejsca i prosisz, aby starsza pani sobie usiadła.

Zapraszam do kolorowanek i łamigłówki, które zwrócą uwagę dziecka na temat dobrych manier i 
zasad dobrego wychowania. Pamiętajmy, że zasad tych dziecko nauczy się najszybciej wtedy, gdy 
będzie widziało, jak przestrzegają ich dorośli. Łamigłówki i ćwiczenia pełnią tu tylko pomocniczą 
rolę :).
Wszystkie pliki do pobrania w załącznikach.

Pozdrawiam do jutra..


