
Klasa 4 – zajęcia z wychowawcą - 07.04.2021 

 

Temat: Kultura na co dzień, czyli savoir vivre. 

 

Savoir –vivre to zbiór zasad dobrego wychowania, znajomość form towarzyskich, których 

należy przestrzegać. 

 

Zawsze zachowuj się kulturalnie: 

• Nie popychaj nikogo, ustępuj miejsca - w autobusie. 

• Nie rozmawiaj, nie jedz, nie wstawaj z miejsca – w kinie, teatrze. 

• Używaj zwrotów grzecznościowych – gdy spotkasz drugiego człowieka. 

• Czuj się jak u siebie w domu, ale pamiętaj, że jesteś gościem – gdy kogoś odwiedzasz. 

• Bądź zawsze taktowny – gdy rozmawiasz z innymi. 

• Każdego traktuj tak, jakbyś sam chciał być traktowany. 

Obejrzyj film:  Savoir-Vivre: Czyli kultura na co dzień - YouTube 

 

Obowiązek przywitania się. 

• Pamiętaj, że nie popełnisz błędu, gdy przywitasz kogoś jako pierwszy - bez względu 

na sytuację i osobę! 

• Nie powtarzaj powitania tego samego dnia, gdy spotykasz tę samą osobę - wystarczy 

uśmiech lub skinienie głowy. 

• Zdejmij rękawiczki, gdy widzisz, że osoba, z którą masz się przywitać, czyni taki gest. 

Pań to nie dotyczy, mogą zostać w rękawiczkach.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eXFYkn3Rt20


Chcemy być szanowani - szanujmy swoje symbole! 

• To proste stwierdzenie odnosi się do symboli, które decydują o tożsamości naszego 

państwa. Stanowią nierozerwalną część tradycji Polski i Polaków. Poszanowanie dla 

nich powinno stać się zewnętrzną oznaką patriotyzmu i poświęcenia Ojczyźnie. 

• Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się z 

należną czcią i szacunkiem.  

• Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje 

zachowanie powagi i spokoju, zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni) oraz przyjęcie 

postawy zasadniczej – postawa wyprostowana, ręce opuszczone (a nie zakładane z 

przodu, z tyłu czy na piersiach). Zabrania się wówczas prowadzenia rozmów i innych 

zachowań, nie licujących z powagą słuchania lub śpiewania hymnu. Otaczanie 

symboli państwowych czcią oraz szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z 

nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy ich braku czci i szacunku 

oraz zgłaszać to odpowiednim organom (np. straży miejskiej, policji). 

 

Odruchy – moje prawdziwe ja: 

Nie każdy twój ruch czy gest jest przemyślamy. Nie da się non-stop kontrolować swojego 

zachowania. Dlatego im więcej dobrych odruchów w sobie wykształcisz, tym lepiej dla 

ciebie.  

• Wkładanie rąk do kieszeni jest bardzo niegrzeczne i fatalnie wygląda. 

• Jak nie wiesz co zrobić z rękami, spleć je za plecami lub na piersiach. 

• Podczas spaceru nie wymachuj rękami. 

• Jeśli na kogoś wpadniesz lub nadepniesz na stopę mów "Przepraszam". 

• Komuś spada na drodze rękawiczka (innych przedmiot) - schyl się po nią i podnieś. 

• W drzwiach przepuść kobietę przodem. 

• Wstań, jeśli do pomieszczenia wchodzi osoba, z którą zaraz się przywitasz. 

• Ustąp miejsca w autobusie osobom starszym lub z małym dzieckiem oraz kobietom 

ciężarnym. 

• Podczas siadania nie zakładaj nogi na nogę tak, że kostka jednej spoczywa na kolanie 

drugiej. 

• Nie wymachuj założoną nogą, która jest w powietrzu. 

• W cudzym domu siadaj dopiero wtedy, gdy uczyni to gospodarz lub gdy poprosi Cię o 

zajęcie miejsca. 

• Gdy siada kobieta pomóż jej przysunąć krzesło do stołu. 

• Nie huśtaj się na krześle. 

 


