
Dobre maniery 

 

 

Zadanie 1 
 

Rozwiąż krzyżówkę. 
 

1. Zrobiony z kwiatów, wręczasz go z jakiejś okazji.  

2. Mówisz to np. gdy dostaniesz od kogoś prezent. 

3. Widzowie nagradzają nimi występ teatralny. 

4. Urodzinowa z życzeniami. 

5. Zasłaniasz je dłonią w czasie kaszlu.  

6. Mówisz to np. gdy kogoś niechcący popchniesz. 

7. Mężczyźni i chłopcy zdejmują ją z głowy po wejściu do 

pomieszczenia. 

8. Podajesz ją na powitanie. 

9. Dostajesz je, kiedy ktoś chce, żebyś przyszedł na jego 

urodziny. 

10. Mówisz to np. gdy coś komuś podajesz. 

11. Nakrywamy nim stół. 

12. Leży po lewej stronie talerza. 

13. Nie wypada się spóźniać, czyli zawsze należy być na ….  

14. Używasz jej do wycierania ust. 

15. Mężczyzna zakłada go pod szyję na ważne spotkanie.  
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Zadanie 2 

Wybierz właściwe odpowiedzi. Odpowiednie sylaby wpisz 

do tabeli. 

1. Kiedy mijasz na ulicy znajomą, dorosłą osobę: 
  

DO a) mówisz „dzień dobry”. 

TA b) mijasz ją bez słowa. 

BE c) czekasz, aż dorosły pierwszy cię przywita. 
 

2. W czasie jedzenia: 
 

BER a) oblizujesz palce, a później wycierasz ręce o bluzkę. 

FAJ b) głośno mlaskasz – to oznacza, że ci smakuje. 

BRE c) używasz sztućców i serwetki. 
 

3. Twoja mama rozmawia z koleżanką, a ty chcesz 

zadać jej pytanie. Co robisz? 
 

KO a) Przerywasz mamie w połowie zdania. 

MA b) Cierpliwie czekasz, aż mama skończy rozmawiać. 
ZI c) Szarpiesz mamę za rękaw kurtki, żeby zwróciła na 

ciebie uwagę. 
 

4. Spóźniasz się na pierwszą lekcję. Wchodzisz do sali i: 
 

KOL a) bez słowa siadasz na swoim miejscu. 

BA 
b) długo i głośno opowiadasz o tym, co było powodem 

spóźnienia. 

NIE 
c) mówisz „dzień dobry”, przepraszasz za spóźnienie  

i i po cichu siadasz na swoim miejscu. 
 

5. Grasz na smartfonie. Podchodzi do ciebie koleżanka.  

Co robisz? 
 

LU a) Rozmawiasz z nią bez odrywania oczu od telefonu. 

RY b) Odkładasz telefon i rozmawiasz z koleżanką. 

BE c) Udajesz, że jej nie widzisz. 

 

 

6. Kiedy otrzymujesz prezent: 
 

ZA a) dziękujesz za otrzymany podarunek.  
FY b) bez słowa rozrywasz papier. 
PU c) bez zainteresowania rzucasz prezent w kąt. 

 

7. Kiedy idziesz z rodzicami na kolację do restauracji: 
 

NIK 

WSZE 

TAF 

a) zakładasz stare spodnie i t-shirt. 

b) ubierasz się w elegancki strój. 

c) idziesz w piżamie. 
 

8. Kiedy czujesz, że za chwile kichniesz: 
 

MO a) zasłaniasz usta ręką. 

CU b) robisz to najgłośniej jak umiesz. 

WE c) krzyczysz głośno: „Uwaga! Zaraz kichnę!”. 
 

9. Chcesz wejść do sklepu, z którego właśnie ktoś 

wychodzi. Co robisz? 
 

LIK a) Jak najszybciej wpychasz się przed wychodzącego. 

DZIE b) Czekasz, aż osoba wyjdzie i dopiero wchodzisz. 
NIE c) Stajesz w drzwiach i czekasz, aż wychodzący cię 

przepuści. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

       W   

 

 



 

 

Talerz 

Widelec Nóż Łyżka 

Szklanka 

Dobre maniery to również właściwe zachowanie przy stole.  

Plansza pomoże zapamiętać jak należy ułożyć sztućce. 


