
Dobre wychowanie czyli bon ton. 
 
Samorząd Szkolny, którego jestem opiekunem, aktyw biblioteczny i świetlica szkolna 
przeprowadzili w szkole razem akcję pod tytułem: bon ton na co dzień . 
Na początku odbyło się spotkanie zainteresowanych, na którym ustaliliśmy plan działania. 
Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za: gazetkę szkolną o dobrym wychowaniu (przez 
cały miesiąc zdobiła korytarz szkoły), zajęcia na świetlicy dotyczące zasad dobrego 
zachowania, oraz przygotowanie przedstawienia.  
Mieliśmy trudności ze znalezieniem odpowiedniego tekstu do przedstawienia. W efekcie 
końcowym wybraliśmy kilkanaście wierszy BoŜeny Pierogi ze zbioru „Dobre wychowanie 
wierszem” oraz krótki tekst napisany samodzielnie „Pan Grzybek i Pani Biedronka” (tekst w 
załączniku). Samorząd i aktyw przygotowali przedstawienie. Przeszukaliśmy teŜ zasoby 
internetu i dobraliśmy piosenkę „Proszę, dziękuję” z piosenek dla przedszkolaków, którą 
nauczyliśmy śpiewać wszystkie dzieci. Ta piosenka kończyła występ.  
Na zajęciach świetlicowych przez cały okres przygotowań mówiło się o zasadach dobrego 
zachowania przy okazji zabaw i innych zajęć planowych. Na koniec odbył się test o tej samej 
porze we wszystkich klasach II i III z wiedzy o dobrym zachowaniu. Test układałam 
z nauczycielką świetlicy w oparciu o wcześniej przekazaną dzieciom wiedzę.  
Na koniec wyłoniłyśmy i nagrodziłyśmy na tle kaŜdej klasy po jednym dziecku oraz troje 
najlepszych spośród wszystkich biorących udział w teście. Nagrodą dla wszystkich klas było 
obejrzenie przedstawienia i obdarowanie brawami zwycięzców.  
 
 
Monika Lach 
Pan Grzybek i Pani Biedronka 
kotek 
Pan Grzybek daję słowo 
Jest postacią wyjątkową 
Zawsze kłania się uprzejmie 
I kapelusz zdejmuje pięknie 
 
(grzybek się kłania) 
Grzybek 
Dzień dobry miłe panie. 
Panom me uszanowanie. 
Witam dzieci, 
Cześć kolego. 
Mama mnie nauczyła tego. 
 
Kotek 
A Biedronka proszę was 
Zawsze jest wszędzie na czas. 
I ubiera się stosownie 
A do tego bardzo modnie. 
 
(Biedronka się prezentuje, kręci) 
 
Biedronka 
Jestem miła i uczynna 
Przydają mi się przy tym skrzydła 



Z pomocą mogę lecieć 
Jeśli przyjaciel w biedzie 
 
Dwie dziewczynki 
Biedroneczko leć do nieba 
Przynieś nam kawałek chleba 
 
Grzybek  
Dobre maniery  dobrze znam 
Mogę wyrecytować je wszystkie wam 
Kiedy zobaczysz gdzieś znajomego 
Kłaniaj się zawsze pierwszy kolego! 
Jeśli coś zbroisz – przeproś do tego. 
Za prezenty ładnie podziękuj 
Niech się ucieszy przyjaciel twój. 
 
Biedronka 
Przy stole spokojnie siedź 
Małe kęsy trzeba jeść 
Pamiętaj do czego który sztuciec słuŜy 
By nie pchać widelca do zupy 
 A noŜa do buzi 
 
Kotek 
Przy zabawie pamiętaj by 
Nie rozpychać się z całych sił 
I słuchaj , gdy ktoś mówi 
Szanować trzeba ludzi. 
A kiedy w szkole jesteś 
Ucz się, by stopnie mieć najlepsze 
Wakacje potem nadejdą zasłuŜone 
I przygody wymarzone. 
 
Dwie dziewczynki 
DuŜo mądrych rad 
Pójdźmy z nimi w świat 
Będą nas chwalili 
Ludzie bardzo mili 
 
Grzybek  
A na koniec powiem krótko 
Prosto, bez pardonu 
Dobre wychowanie  
Wynosi się z domu. 
 

 
 
 
 

Test z wiedzy o DOBRYM ZACHOWANIU. 



 
Imi ę i nazwisko:........................................................................................................... 
Klasa: .......................................................................................................................... 
Szkoła Podstawowa ................................................................................................... 
 
W teście przedstawione zostaną sytuacje często spotykane w Ŝyciu codziennym. Czy 
wiesz, jak się zachować? 
 

1. Kiedy spotykam sąsiadkę mówię: 
a) do widzenia 
b) hej 
c) się ma 
d) dzień dobry 
 

2. Kiedy  spotykam nauczyciela uczącego w mojej szkole mówię: 
a) dzień dobry 
b) nic nie mówię 
 

3. W czasie lekcji nie wolno bez pozwolenia (zaznacz właściwe odpowiedzi): 
a) jeść 
b) pić 
c) odpowiadać 
d) pisać w zeszycie 
e) przepisywać z tablicy 
f) bawić się 
g) rozmawiać 
 

4. W czasie lekcji w ogóle nie wolno (zaznacz właściwe odpowiedzi): 
a) jeść 
b) pić 
c) odpowiadać 
d) pisać w zeszycie 
e) przepisywać z tablicy 
f) bawić się 
g) rozmawiać 
 

5. Do rodziców naleŜy mówić: 
a) po imieniu 
b) mamo, tato 
c) wymyślić sobie przezwisko 
 

6. Słabszych naleŜy: 
a) bić 
b) bronić 
 

7. Przez ulicę przechodzimy: 
a) na przejściu do tego wyznaczonym 
b) tam, gdzie potrzebujemy 
 

8. Uzupełnij: 



Przed jedzeniem ....................... ręce. Jemy wyłącznie z ................... ustami. W czasie 
jedzenia .................................................... z innymi przy stole.  
Po jedzeniu mówimy na przykład: ........................................................... lub 
................................................................................................................................................ 
 
9. PoniŜej wymień zasady, którymi kierujesz się w codziennym Ŝyciu i są one 
zasadami dobrego wychowania np. zawsze mówię znajomym dzień dobry. 
Zachowuję się dobrze, poniewaŜ:.................................................................................... ... 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
10. Kto ma pierwszeństwo w drzwiach wejściowych szkoły? 

a) wchodzący 
b) wychodzący 
 

11. Dokończ przysłowie:  Jak cię widzą, ................................................. 
 
12. Czy tajemnica korespondencji obowiązuje tylko pocztę? 

a) tak 
b) nie 
c) to zaleŜy 
d) nie wiem 
 

      13. Jesteśmy w teatrze. Czy moŜna rozmawiać podczas przedstawienia? 
a) tak 
b) nie 
c) to zaleŜy 
d) nie wiem 
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