Przedszkole nr 2 w Warszawie

Dobre maniery
Co to jest savoir-vivre?
Drogie dzieci jest to nic innego, jak wiedza o tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych
sytuacjach!
A kto to w takim razie jest ten dobrze wychowany człowiek?
Najprościej mówiąc jest to ktoś, kto nie zachowuje się jak ,,zwierzę” i kogo nie trzeba chować do innego pokoju, gdy
odwiedza mamę koleżanka, czy tatę kolega.
Jeśli chcecie znać złote zasady sztuki życia posłuchajcie wierszyków o dobrych manierach…
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, lecz 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!„
Przyszła świnia prosto z błota.
Kwoka złości się i miota:
"Co też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!„
Przyszedł baran. Chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła. Kwoka wściekła
Coś o łbie baranim rzekła.
I dodała: "Próżne słowa,
Takich nikt już nie wychowa,
Trudno... Wszyscy się wynoście!"
No i poszli sobie goście.

Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?
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O czym musi pamiętać dobrze wychowany przedszkolak?
Zawsze pamiętaj o pozdrowieniach!
Każdy kto dobre ma wychowanie,
mówi ,,Dzień dobry” na powitanie.
Na pożegnanie zaś ,,Do widzenie”.
Bo to dla wszystkich są miłe pozdrowienia.

Magiczne słowa
Dziecko dobrze wychowane,
słowa zna zaczarowane
i na co dzień je stosuje:,
proszę” ,,przepraszam” ,,dziękuję”.

Jedz ładnie
Nawet gdy nie jesteś duży,
nie mów nigdy z pełną buzią,
Nie podpieraj się łokciami,
Ucz się ładnie jeść sztućcami.

Baw się zgodnie
Zabawki frajdy dają wiele,
gdy się z dziećmi nimi dzielę.
To naprawdę świetna sprawa –
zgodna, wesoła zabawa.

Szanuj książki
Twoja książeczka nie lubi,
kiedy swoje kartki gubi.
I dlatego grzecznie prosi,
byś jej nigdy nie tarmosił!
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