W numerze

Zasady savoir vivre i prace dzieci w edytorze Paint

Życzliwość na co dzień

Bez osłonek

Dzień dobry tato i mamo kochana.
Dzień dobry wszystkim mówię już od rana.
Dzień dobry wołam do pana sąsiada
Dzień będzie dobry, nawet, gdy deszcz pada.
Pogłaszczę pieska przytulę też kotka.
Dzień dobry powiem, jeśli kogoś spotkam.
Pomacham ręką do pana sąsiada.
Już świeci słońce, deszcz przestał padać.
Quiz
Gdy coś dostaję mówię: (……….).
Gdy okulary babci przynoszę, grzecznie podaję i mówię:
(………)
Gdy chcę coś dostać, mówię tak samo bardzo cię (………….),
daj mi to mamo.
Gdy się kanapką dzielę z kolegą, to mu ją wręczam życząc
(………).
Kiedy na dworze witam sąsiada, grzecznie (………..) rzec mu
wypada.
A gdy się żegnam, to bez wątpienia ładnie powiedzieć jest
(………….).
Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.

Dziś opowiemy Wam o zasadach dobrego
wychowania na zajęciach.
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Zasady savoir vivre
Witam się z nauczycielami i pracownikami MDK oraz
ze swoimi koleżankami i kolegami.

Pamiętaj!
"Natura dała nam dwoje oczu, dwoje
uszu, ale tylko jeden język, po to,
abyśmy więcej patrzyli i słuchali,
niż mówili”. /Sokrates /
Dobrze żyje, kto się myje”
/Marcin Brykczyński/

Jeżeli spóźnię się na zajęcia, witam się, przepraszam i
wyjaśniam powód spóźnienia.
Okrycie wierzchnie zostawiam w szatni.
Zwracając się do osób dorosłych
oraz koleżanek i kolegów używam
zwrotów grzecznościowych:
* dzień dobry (cześć do koleżanek
i kolegów), do widzenia
* przepraszam, proszę, dziękuję.
Nie biegam po terenie budynku
MDK, nie hałasuję, nie śmiecę.
Przestrzegam regulaminu pomieszczeń.
Nie używam wulgarnych słów.
Nie przerywam mówiącemu.
Dbam o higienę osobistą i ubranie,
nie przesadzam z ilością ozdób.
Jestem życzliwy dla innych.

"Zdrowe zęby to fortuna!
Gdy dbasz o nie należycie,
to są wdzięczne
i z radością służą ci przez całe życie.”
/Małgorzata Strzałkowska/
"Ruch jest w stanie zastąpić
prawie każdy lek, ale wszystkie
leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.”
/Wojciech Oczko/
Proszę, przepraszam nic nie kosztuje,
a komuś wielkie szczęście spowoduje.

