
Zajęcia z wychowawcą - klasa V b 

Temat: Z kulturą na co dzień – zasady savoir-vivre. 

Taki jest temat dzisiejszego spotkania z wychowawcą. Nie możemy porozmawiać bezpośrednio, 

więc znalazłam dla Was kilka zasad, o których na pewno wiecie, ale nie zaszkodzi sobie 

przypomnieć.  

Obejrzyjcie najpierw film pt. „Savoir vivre”, czyli kultura na co dzień”. 

https://www.bing.com/videos/search?q=zasady+savoir+vivre&&view=detail&mid=E77935B5C01CA16BA6DCE77935B

5C01CA16BA6DC&rvsmid=86319AE54958DCA18D3186319AE54958DCA18D31&FORM=VDMCNR   

Jak już wiecie, co to jest ten savoir-vivre, to obejrzyjcie następny filmik pt. „ ABC  dobrego 

wychowania” . Przedstawia on 6 scenek dotyczących zachowania się niektórych uczniów w 

szkole.  

https://www.bing.com/videos/search?q=zasady+savoir+vivre&&view=detail&mid=E4B54010FD8BA0BB1B76E4B54010

FD8BA0BB1B76&&FORM=VDRVRV  

 

A teraz kilka rad o tym, „Jak posługiwać się sztućcami?” 

https://www.bing.com/videos/search?q=zasady+savoir+vivre&docid=608039602067212291&mi

d=86319AE54958DCA18D3186319AE54958DCA18D31&view=detail&FORM=VIRE   

Na koniec kilka krótkich zasad, o których każdy z nas wie, czasami jednak zdarza się o nich nam 

zapomnieć: 

1. Uśmiech zamiast kwaśnej miny  
2. Dzień dobry, co słychać?  
3. Nie wkraczaj na cudze terytorium. Zachowaj dystans między osobami min. pół metra.                                                                               
4. Nie poklepuj familiarnie w czasie rozmowy. 
5. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Każdy ma prawo do sekretów.                                                                                                                                   
6. Nosek pudruj w samotności, w ustronnym miejscu – nie publicznie.                                                                                                                                       
7. W samochodzie też Cię widzą. Nie dłub w nosie, gwałtownie się nie drap,  nie dłub w zębach.                                                                                             
8. Gumę żuj dyskretnie. W publicznym miejscu żuj  ją zawsze z zamkniętymi ustami. Nie wypada 
żuć gumy np. w czasie rozmowy, na koncercie czy w kościele.                                                                                                                                                                                                          
9. W kinie nie widać, ale... słychać, jak zajadasz kukurydzę i chipsy. Nie wolno ci robić tego 
głośno.                                                                                                                                               
10. Skończyłeś posiłek? Powiedz to za pomocą sztućców .                                                                                                                                                                      
11. Rozmowa podczas posiłku. Nie wypada, jeszcze kogoś oplujesz.                                                                                                                                      
12.W trakcie rozmowy:  

 Nigdy nie trzymaj rąk w kieszeni,  nie drap się,  nie przyglądaj się swoim paznokciom i nie 
rozglądaj na boki. To świadczy o lekceważeniu rozmówcy.  

 Staraj się zachować z nim kontakt wzrokowy. 

 Gdy siedzisz przy stole na krześle, nie kiwaj się i nie wierć.  

 Ręce trzymaj na stole, ale nie opieraj się łokciami o blat.  

 Nie zdejmuj butów pod stołem, nawet jeśli bardzo cię cisną i jesteś pewny, że nikt tego nie 
zauważy. 
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Po obejrzeniu tych krótkich filmików chciałabym, abyście spojrzeli na siebie z refleksją i 

odpowiedzieli sobie „po cichu”, czy stosuję te zasady w życiu codziennym?  


