
Dzień dobry!
Dziś w cyklu Biblioteka Poleca kilka słów o dobrych 

manierach. 

Zapoznajcie się, proszę, z krótkim filmikiem na temat 
savoir vivre’u, przeczytajcie kilka zdań poniżej i 

spróbujcie zagrać w Grzecznych Milionerów!

https://www.youtube.com/watch?v=vCpOmBdSXmM
https://learningapps.org/watch?v=pf7pwyu3a20


Maniery, dobre 
wychowanie, kultura 

osobista, ogłada, 
kindersztuba, 
grzeczność, 

uprzejmość, etykieta, 
savoir vivre...

Zapewne choć jedno z tych słów obiło się Wam o uszy, ale czy 
znacie zasady związane z dobrym wychowaniem?



Dzień dobry!

Powitanie - mała 
rzecz a cieszy!

Pierwsza kłania się 
osoba młodsza 

starszej, mężczyzna – 
kobiecie, uczeń – 

nauczycielowi.



Dzień dobry!

Kiedy się kłaniamy i ile razy dziennie? W szkole na 
każdej przerwie spotykamy nauczycieli, zdarza się że 
tych samych w tym samym miejscu – np. na dyżurze. 
Przy pierwszym spotkaniu pozdrawiamy spotkaną 

osobę, potem – wystarczy uśmiech lub skinienie głowy. 

Zawsze jednak zaczynamy od powitania, kiedy 
pierwszy raz wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia: 

biblioteki, szatni, sekretariatu, innej klasy itd.



Dzień dobry!

Kto pierwszy wyciąga rękę? Osoba ważniejsza do niżej usytuowanej: 
starsza do młodszej, kobieta do mężczyzny, szef do podwładnego. 

Czyli jest dokładnie odwrotnie niż przy mówieniu Dzień dobry.

Przedstawia się zaś zawsze osoba mniej ważna osobie ważniejszej, 
czyli: młodszy -  starszemu, mężczyzna – kobiecie, podwładny – 
przełożonemu, gospodarz – gościowi… itd.



Dzień dobry!

Jeśli macie wątpliwości, to pamiętajcie - nigdy nie popełni błędu ktoś, 
kto ukłoni się pierwszy. 

 To naprawdę niewiele, a sprawia tak dobre wrażenie…



Smacznego?

Czy należy mówić 
smacznego oraz na 
zdrowie?

Pamiętajcie również, aby spożywać posiłki w czasie i miejscu 
do tego przeznaczonym, np. w sali śniadaniowej. Dlatego nie 
jemy na przerwach w naszej bibliotece!

I nie przynosić do szkoły kanapek z czosnkiem i cebulą… ;-)

https://youtu.be/owJUqUDw538
https://youtu.be/owJUqUDw538
http://www.youtube.com/watch?v=owJUqUDw538


Smacznego?

Otóż… Absolutnie w trakcie posiłku 
nie korzystamy z telefonu i nie 
kładziemy go na stole. Szczególnie, 
jeśli nie jesteśmy przy stole sami.

Jedząc starajmy się również nie 
wydawać dźwięków takich jak: 
siorbanie, mlaskanie, ciumkanie, 
mruczenie i tym podobnych...

Ach, i czy wspomniałam już, że nie 
jemy w bibliotece? ;-)



Co z tymi drzwiami?
Kiedy wchodzimy do jakiegoś 
pomieszczenia dobre 
wychowanie wymaga, aby to 
mężczyzna przepuścił w 
drzwiach kobietę, a osoba 
młodsza starszą.

Jeśli jednak w drzwiach 
mijamy się z osobą 
wychodzącą (np. z klasy lub 
autobusu), należy pamiętać, 
że to ona ma bezwzględne 
pierwszeństwo!



Co z tymi drzwiami?
Pukajmy do drzwi, 

szczególnie, gdy wchodzimy 
do pomieszczenia po raz 

pierwszy i nie wiemy, czy i kto 
znajduje się w środku oraz...

…zawsze pamiętajmy 
o ich zamknięciu za 
sobą. Bez trzaskania!



“Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś 
sytuacji zachować, na wszelki wypadek 

zachowuj się przyzwoicie.”

Antoni Słonimski

Zapraszam do quizu!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_S%C5%82onimski
https://learningapps.org/watch?v=pf7pwyu3a20

