SCENARIUSZ APELU DLA KLAS I-III
pt. „Grzeczność nie jest nauka łatwą ani małą”.
(przygotowany w ramach zadań programu profilaktycznego)
Apel odbywa się na sali gimnastycznej. Na korkowej tablicy wielką czcionką
widnieje napis „ZACZAROWANE SŁOWA”.

Uczeń I:
Żyjemy wśród ludzi. Nasze liczne kontakty wyznaczają pewne obyczaje; wśród
nich bardzo ważne są reguły dobrego wychowania, które znane są od bardzo dawna.

Uczeń II:
Tymczasem już my, dzieci zapominamy o pięknych słowach, które są zawsze w
naszej kulturze. Dlatego chcemy słowami wierszy i piosenek przedstawić wszystkim
zasady grzecznego zachowania.
Wszyscy uczniowie śpiewają piosenkę pt. „BYŁA RAZ SOBIE DZIEWCZYNKA”
(słowa – Danuta Wawiłow, muzyka – Zbigniew Szałko).

Stanisław Jachowicz „Kłódeczka na usta”
Uczeń III:
„Kiedy masz co powiedzieć, zastanów się trochę,
Bo nie powróci słówko niegrzeczne lub płoche.”

Uczeń IV:
„ Żeby to była taka kłódeczka,
Co by wstrzymała usteczka,
Gdy maja wyrzec coś złego”- mówił Zygmuntek do taty swego.

Uczeń V:
„Ma tę kłódeczkę – tata odpowie – kto baczny w swojej rozmowie,
Kto nie wymówi słówka,
Póki nie pomyśli główka;
A potem jak kluczykiem odmyka usteczka.
Rozwaga – to najlepsza na usta kłódeczka.”

Scenka I
Występuje trzech uczniów – Jacek siedzi wygodnie na krzesełku, babcia dużymi
torbami, pochylona stoi obok. Narrator z boku relacjonuje scenę w tramwaju
Jedzie Jacek tramwajem,
rozsiadł się wygodnie
i patrzy jak po moście
spacerują przechodnie.
Przy Jacusiu stoi babcia.
- Siedź sobie, wnuczku drogi!
Stara babcia postoi,
choć ty masz młode nogi...
Wysiadł Jacek, a babcia
ciężkie paczki zbiera.
Czy ktoś by z was pochwalił
Takiego kawalera?

Uczeń VI:
Wąska kładka, bystra woda,
kto babuni rękę poda?
Skoczył Janek, podał rękę.
Przeprowadził babuleńkę.
Grodzieńska „Czapka Grzesia”
Uczeń VII:
Kłopot matka ma wciąż z Grzesiem.
Próżno prosi: - Ukłońże się!
Uchyl czapki, gdy znajomy
Zbliża się z przeciwnej strony.
Grześ przyrzeka: - Dobrze, mamo!
Lecz nazajutrz – znów to samo:
Zerknie zezem, nic nie powie,
A czapeczka tkwi na głowie.
Raz się czapka rozgniewała,
Z głowy Grzesia się zerwała
I na ziemię szastu! – daszkiem
Skłoniła się przed wujaszkiem!

Czesław Janczarski „Piękne zwyczaje”
Uczeń VIII:
Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi „dzień dobry”, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosa nad ranem,
szumią „dzień dobry, słonko kochane”.
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi „przepraszam”, a potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
„dziękuję” – szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
„dobranoc” szumią z prawa i z lewa.
Scenka II
Występuje trzech uczniów – koziołeczek (z rogami i brodą), babcia - pochylona
wsparta na lasce, z chustką na głowie, w ręku trzyma liść kapusty. Narrator z boku
relacjonuje scenę na moście.
Stanął koziołeczek przed babuli progiem.
Zażądał kapusty i nastawił rogi.
Na to babuleńka:
- Co za zwyczaj kozi!
Prosisz o kapustę i różkami grozisz ...
- Bodnę cię naprawdę!
- Pomału, pomału ...
Chcesz kapusty dostać, grzeczności się naucz!

Uczeń IX:
Zapraszamy z każdej klasy jedną, chętną osobę do odgadnięcia zagadek, których
rozwiązaniem są ogromnie ważne słowa, o których każdy powinien pamiętać.
(Dla uczniów biorących udział przygotowane są kartki i flamastry, na których
zapisywać będą rozwiązania. Nagrodami w tym konkursie są słodycze).
Zagadki
Uczeń X:
Namawiał Azorka kolega:
- Choć pójdziemy pobiegać!
Futerko mu potarmosił,
zawinił, a nie ...

Uczeń XI:
Chociaż ten listek
tak jej smakuje,
nie powiedziała
nawet ...
Uczeń XII:
Zaćwierkał wróbel cienko:
- Pożycz, choć jedno ziarenko!
- Owszem. Przez całe lato
do norki ziarnka znoszę,
ale trzeba pamiętać
o ważnym słowie ...
Wszyscy uczniowie śpiewają piosenkę pt. „PIĘKNE ZWYCZAJE”
(słowa – Czesław Janczarski, muzyka – Władysław Szpilman).

Uczeń I:
Przestrzeganie reguł dobrego wychowania nie zmieni warunków życia, ale uczyni
je przyjemniejszym. Grzeczne zachowanie zjedna nie tylko sympatię, ale i
szacunek ludzi. Grzeczność należy się wszystkim.
Uczeń II:
Dziękujemy za uwagę i wszystkim życzymy dobrych spotkań z grzecznymi ludźmi.

