
DOBRE MANIERY 

1. Przeczytajcie wiersz Czesława Janczarskiego pt. "Piękne zwyczaje" i odpowiedzcie na pytania. 

Piękne zwyczaje  

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje: 

mówi  "dzień dobry", gdy rano wstaje. 

A drzewa, lśniące rosą nad ranem, 

szumią "dzień dobry, słonko kochane". 

 

Gdy słonko chmura zasłoni siwa, 

mówi: "przepraszam", potem odpływa. 

Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła, 

"dziękuję" - szumią trawy i zioła. 

 

Słonko dzień cały po niebie chodzi. 

"Dobranoc" mówi,  kiedy zachodzi. 

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa 

"dobranoc" szumią z prawa i lewa. 

- Jakiego zwrotu używa słońce, wstając? 

- Jakich innych zwrotów używa słońce? 

- Jak można określić zachowanie słońca? 

- Dlaczego powinniśmy używać zwrotów grzecznościowych? 

- Jakie inne zwroty grzecznościowe znacie? (Dzień dobry, Dobry wieczór, Dobranoc, Do widzenia, Do 

zobaczenia, Dziękuję, Miło cię poznać, Jak się masz?,Na zdrowie, Witaj, Witajcie, Przepraszam, 

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!, Przykro mi, Gratulacje, Smacznego, Proszę itd. 

2. Wpisz odpowiednie „magiczne słówka” w wolne miejsca. 

Agnieszka bardzo chciała mieć psa. Pewnego dnia idą z mamą przez targ, spotkały panią, która 

sprzedawała śliczne szczeniaczki. 



- Mamo, ………………… kup mi takiego pieska – poprosiła. 

- Będziesz się nim opiekować? 

- Oczywiście! 

- Dobrze, więc ………………… wybierz sobie, którego chcesz - z uśmiechem na ustach powiedziała 

mama. 

- Oh! …………………….. !!! – wykrzyknęła Agnieszka. 

 

Franek wchodzi do sklepu odzieżowego. 

- ………………….. te zielone spodnie – mówi. 

- ………………….. odpowiedziała ekspedientka i podała mu spodnie. 

-…………………… bardzo. Do widzenia! 

 

- Jasiu! Dlaczego uderzyłeś siostrę? – zapytała mama. 

- Przecież nie chciałem! 

- Jasiu! 

- ………………….. mamo. 

- Ale to nie mnie uderzyłeś – odpowiedziała mama załamując ręce. 

- …………………… Agatko – mówi Jasiu podając siostrze rękę na zgodę. 

3. Pomyśl, jak należy zachować się w danej sytuacji, np.: 

I. Do autobusu wchodzi starsza pani. Wszystkie miejsce są już niestety zajęte. 

Ty siedzisz i wyglądasz przez okno. Co zrobisz? 

II. Chcesz wejść do sklepu, ale w tym samym czasie kilka osób chce z niego 

wyjść. Kto ma pierwszeństwo? 

III. Mama prosi Cię o wyrzucenie śmieci. Nie masz na to ochoty, ponieważ 

oglądasz właśnie telewizję? Jak zareagujesz? 

IV. Ze sklepu wychodzi starsza pani z torbami pełnymi zakupów. Nie może 



poradzić sobie z otwarciem drzwi. Jak jej pomożesz? 

V. Koleżanka przewróciła się i wysypała całą zawartość swojego plecaka. Jak 

postąpisz w tej sytuacji? itd. 

4. Przeczytaj wiersz i oceń postępowanie kwoki. 

„ Kwoka” J. Brzechwa 

Proszę Pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

Grunt to dobre wychowanie! 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, a 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! 

5. Do posłuchania np. przed snem - słuchowisko Joanny Krzyżanek pt. " Dobre maniery, czyli savoir- vivre 

dla dzieci" 

https://www.youtube.com/watch?v=St2_ZfWuHKQ 

6. "Piosenka bardzo kulturalna" w wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA 

NADEJŚCIE WIOSNY 

1.  Przez długie zimowe miesiące parki, lasy i ogrody pozostawały w uśpieniu. W bezlistnych koronach 

https://www.youtube.com/watch?v=St2_ZfWuHKQ
https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA


drzew z rzadka przemykały ptaki, które nie odleciały na zimę. Zdawało się, że zapanowała wieczna zima, 

która już nigdy nie ustąpi. W końcu i na nią przyszedł kres. Nadszedł dzień, kiedy rozeszły się ciężkie, 

ołowiane chmury i powiał ciepły wiatr. Słońce mocniej przygrzewa, dni stają się coraz dłuższe i 

cieplejsze. Na drzewach pojawiają się pierwsze listki, a spod resztek śniegu wyrastają przebiśniegi, 

zawilce, przylaszczki. Cykl życia na ziemi rozpoczyna się na nowo. 

Już w lutym i marcu wracają do nas ptaki, które odleciały jesienią. Najwcześniej wracają skowronki, 

szpaki, bociany, pliszki. Nieco później, bo w kwietniu pojawiają się jaskółki i kukułki. Powrót zajmuje 

ptakom około miesiąca. Pokonują one w tym czasie około 15 tys. kilometrów. 

Skowronek polny - buduje gniazdo na ziemi, wśród traw i liści. 

Pliszka siwa - niewiele większa od wróbla, drepcze małymi kroczkami w poszukiwaniu owadów. Porusza 

przy tym swoim długim ogonem i schyla głowę. Gnieździ się między kamieniami nad brzegami strumieni, 

ale również często bardzo daleko od wody. 

Szpaki - są ptakami towarzyskimi; dziuple, w których się gnieżdżą, są często położone blisko siebie. Ich 

śpiew jest podobny do gwizdów. Szpaki potrafią naśladować różne dźwięki. Zjadają głównie owady, które 

zbierają na drzewach lub wyciągają z ziemi. Chcąc wydostać owada z ziemi, wbijają do niej dziób, a 

następnie go rozwierają. Pod koniec kwietnia zaczyna się okres wylęgania. 

Jaskółka dymówka - w słoneczne, ciepłe dni dymówki latają wysoko, chwytając w locie owady, którymi 

się żywią. Są niezwykle ruchliwe, nieustannie śmigają w powietrzu to w tę, to w tamtą stronę. Wiosną 

para ptaków buduje gniazdo (okrągłe) z gliniastej ziemi zmieszanej ze śliną. Wewnątrz urządza miękkie 

posłanie z siana i piórek. Buduje gniazdo wewnątrz jakiegoś budynku (obora, stajnia), tam, gdzie 

przebywają zwierzęta hodowlane, gdyż znajduje tu wiele owadów, głównie much. Samica składa od 4-6 

jaj. Jaja są brudnobiałe, nakrapiane. Jaskółka wysiaduje jaja przez 15 dni. Pisklęta przebywają w gnieździe 

przez następne 3 tygodnie i są troskliwie wychowywane przez rodziców. 

Bocian biały - zakłada gniazda w pobliżu osiedli ludzkich (na budynkach, na drzewach i słupach). Lubi 

tereny obfitujące w bagna, łąki i pastwiska. Raz założone gniazdo służy bocianom wiele lat. Gniazdo 

bocianie zbudowane jest z długich suchych gałęzi i witek ułożonych warstwowo, a wyścielane jest 

sianem, słomą i trawą. Gniazdo budują oboje - samiec i samica. Samica składa od 3-5 jaj i wysiaduje je 

przez 33-34 dni. 

2. Zwyczaje związane z nadejściem wiosny: 

- Topienie Marzanny - zwyczaj ludowy. Marzanna to nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w 

rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego święta Jarego, aby przywołać wiosnę, miał 

zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. 



 

- Gaik - był przywitaniem wiosny. Gałązkę sosny bądź jodły przystrajano świecidełkami, wstążeczkami czy 

innymi ozdobami, a następnie przy akompaniamencie śpiewów dziewczęcych okrążano wieś. 

 

- Sprzątanie domów i obejść - słynne wiosenne porządki wykonywane większość osób, zwyczaj ten 

wywodzi się z pradawnych wierzeń. 

 


