
                   

                        Zajęcia  świetlicowe  dla  klas pierwszych

           

             Czarodziejskie  słowa ( proszę, dziękuję, przepraszam)

  -   utrwalenie form grzecznościowych;

  -   odczytywanie  wyrazów: proszę, przepraszam i dziękuję; 

  -  praktyczne używanie zwrotów grzecznościowych,

  -  zagadki i rozrywki umysłowe,

  -  edukacja plastyczna

I.   Wiersz S. Karaszewskiego     „Magiczne słowa trzy” 

Na podwórku siedzi szpak i do chłopca mówi tak:                                                                                  

„Są magiczne słowa trzy, słowa te wnet poznasz ty. 
Każde ma niezwykły dar, każde kryje w sobie czar. 
Ten kto ma oliwę w głowie, niechaj słowa te wypowie, 
a kto wodę ma w rozumie, słów tych nigdy nie zrozumie! 
Oto słowo pierwsze: „proszę”, sprzedam ci je za dwa grosze. 
Drugie słowo to „przepraszam”, żal i skruchę nim ogłaszasz. 
Trzecie słowo to „dziękuję”, którym wdzięczność okazujesz. 
Gdy wypowiesz słowa trzy, każde się otworzą drzwi 
I na twarzach wszystkich ludzi życzliwości uśmiech wzbudzisz. 
Słowa trzy – to tak niewiele, byś był wszystkich przyjacielem. 
Dar grzeczności, uprzejmości w twoim sercu niech zagości! 
Po to słowa te ci dałem, aby szczęście ci sprzyjało. 
Gdy cię prześladuje pech, użyj magii słów tych trzech!” 
Mówił tak czarodziej szpak i odleciał. Mądry ptak. 
Może tu powróci znów uczyć nas magicznych słów



II.   Zabawa  w użycie odpowiedniego słowa.    ( wskazać właściwe słowo)

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? 

proszę,         dziękuję,            przepraszam    

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... 

proszę,            dziękuję,          przepraszam 

Obiad dziś jest bardzo smaczny,

 bo jem ulubiony groszek.
Mam ochotę zjeść go więcej,

 więc do mamy mówię...

 proszę,             dziękuję,        przepraszam 



Biegnę rano do sklepiku,
Ser kupuję, świeże bułki.
Proszę panią ekspedientkę 

o dwie śmietankowe rurki.
Pani cienki papier bierze,

 pyszne rurki już pakuje.
Pięknie pachną, tak je lubię.

 Pani mówię więc ...

proszę,          dziękuję,         przepraszam 

 Skacze Anka na kanapie

 i na brata właśnie spada. 
 Brat się krzywi, prawie płacze…

 Co  powiedzieć mu  wypada?...

proszę,          dziękuję,        przepraszam 

III.  Nauka piosenki  „Grzeczne słówka”        (odsłuchać na Youtube)

I. Dziękuję, przepraszam i proszę, 
   Trzy słówka za małe trzy grosze
   I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna 
   Znają te słówka na pewno. 

Refren
    Trzy słówka za małe trzy grosze:
    Dziękuję, przepraszam i proszę.

II. To przecież niewiele kosztuje, 
    Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję. 
    Korona ci z głowy nie spadnie na pewno. 
    Nawet, gdy jesteś królewną. 
 



IV.  Propozycja  zabaw  interaktywnych online       

 Poniżej zamieszczam link do strony z różnymi zabawami umysłowymi dla dzieci.

https://wordwall.net/pl/resource/2045578/zwroty-grzecznościowe                          

V.   Praca   plastyczna  ,,Wiosenne    kwiaty”

   

     Proszę narysować  obrazek przedstawiający wiosenne kwiaty, w formacie A4.

Pracę należy wykonać kredkami i starać się rysować jak najwięcej elementów, bez odrywania
kredki od papieru. Poniżej przedstawiam rysunki kwiatów i ich nazwy.

                                                                                                  Życzę udanej zabawy !

https://wordwall.net/pl/resource/2045578/zwroty-grzeczno%C5%9Bciowe

