
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

NAUCZYCIEL: Justyna Osipowicz 

PRZEDMIOT :    WDŻ 

KLASA/grupa : IV-VIII 

OKRES TYGODNIA  OD  20.04.2020- 24.04.2020 

 
Tydzień 

Zakres treści nauczania Źródła i materiały 
niezbędne do realizacji 
zajęć 

 
24.04.2020r 
piątek 
 

 
Temat : Dobre wychowanie .Poznanie 

podstawowych zasad  savoir-vivre`u w domu 
rodzinnym i różnych miejscach. 

  

Każdy z nas pragnie być dobrze traktowany przez 
innych – z godnością, życzliwością i szacunkiem. 

Jeśli sam będziesz kulturalny, będziesz życzliwie i z 
godnością mówił o innych, przestrzegał zasad 
dobrego wychowania, wtedy ludzie pozytywnie Cię 

docenią. Będziesz miał wielu przyjaciół i poczujesz 
się wyróżniony. Aby ułatwić ludziom wzajemne 
porozumiewanie się i współżycie w społeczności, 

powstał kodeks dobrego wychowania. Dobre 
maniery, grzeczność, ogłada, kultura są sposobem 
właściwe-go traktowania innych. 

Sprawdź swoje wiadomości z zasad savoir-vivre’u.; 

 Kto komu pierwszy mówi: „Dzień Dobry”? Pan 
pani czy pani panu? 

Kto komu pierwszy mówi: „Dzień Dobry”? Osoba 
starsza młodszej czy młodsza starszej? 

Kto komu podaje pierwszy rękę? Osoba młodsza 
starszej czy starszy młodszej? 

Kto komu podaje pierwszy rękę? Kolega koleżance 
czy koleżanka koledze? 

 Wchodzisz do klasy. Czy powinieneś lub powinnaś 
powiedzieć cześć jako pierwszy lub pierwsza? 

Straszy kolega podchodzi do młodszych. Kto wita się 
pierwszy? 

Skończyłeś jeść. Jak zasygnalizujesz kelnerowi, że 
może uprzątnąć twoje naczynia? 

Wchodzisz do gabinetu dyrektora. Czy możesz 
wówczas żuć gumę? 

Czy osoba wchodząca do sklepu powinna przepuścić 

 
Zamieszczona notatka 
 



wychodzących? 

W czasie przedstawienia można 

a)spożywać słodycze 

b)rozmawiać 

c)żadne z powyższych 

Czy siedząc przy stole, można: 

a)żuć gumę 

b)mieć nogę założoną na nogę 

c)trzymać ręce pod stołem 

d)siedzieć wyprostowanym 

Odpowiedzi zapisz na kartce, za tydzień podam 
rozwiązania. Pozdrawiam 

 

Sposób monitorowania postępów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, sposób oceniania 

Odpowiedzi do pytań w formie notatki odesłane na e-mail nauczyciela. 
 

Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

Pochwała  ustna lub pisemna za zaangażowanie. 
 
 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

Piątek- od 11.30- 14.00, środa i czwartek- 15.00- 17.00 
 
 

 


