
PROGRAM OBCHODÓW TYGODNIA KULTURY J ĘZYKA
W SOSW NR 1 W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

11 – 15 marca 2002 roku

pod hasłem:

„Uczeń naszej szkoły potrafi zachować się kulturalnie”

Cele:
o Wyrabianie wrażliwości na piękno języka ojczystego
o Wzbogacanie biernego i czynnego słownika ucznia
o Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnegościsłego wypowiadania się w

mowie i piśmie
o Rozwijanie sprawności komunikowania się z otoczeniem
o Kształcenie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć

I. Lekcja języka polskiego:

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wiersza pt. „Grzeczność na co dzień”.
2. Co znaczą wyrażenia „słowa – róże i klejnoty” i „słowa – węże i żmije”?
3. „Słowem obrazisz – słowem uleczysz” – jak rozumiesz to przysłowie?
4. Co wiemy o czystości naszego języka?
5. Jak możemy wzbogacić nasz język (porównanie w pozycji i wżyciu).
6. Dlaczego powinniśmy dbać o język ojczysty?
7. Czy wiesz jak piszemy niezwykłe słowa – konkurs ortograficzny.
8. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem,że: „dbałość o poprawność języka jest naszym

patriotycznym obowiązkiem”
9. „Chwasty” w naszym języku.
10.Komunikaty językowe o różnym zabarwieniu.

II. Korrida ortograficzna – konkurs w bibliotece z użyciem programów
komputerowych i wybór klasowych pogromców „byków”.

- klasy IV – VI (Klik uczy ortografii)
- klasy I – III gimnazjum (Dyktando w praktyce)
- klasy II – III szkoły zawodowej (multimedialny słownik ortograficzny)

III. Multimedialne dyktando dla nauczycieli.



IV. Zadania (scenki) do przygotowania przez klasy na poranek kończący Tydzień
Kultury:

1. Czarodziejskie słowa: proszę, dziękuję, przepraszam.
2. Kto się nie zna na grzeczności, niewart mieć u siebie gości – urodziny w VI klasie.
3. Wycieczka do teatru.
4. Idziemy do kina.
5. Kulturalne zachowanie w szkole.
6. Scenki domowe – jak rozmawiać z rodzicami.
7. Umiemy kibicować swojej drużynie.
8. Jak kulturalny uczeń zachowuje się w środkach komunikacji publicznej.
9. Czy umiemy się zachować na randce?
10.Kulturalna łąka – zwroty grzecznościowe.

V. Ekspozycja w bibliotece – myśli o języku wybrane i wykonane przez klasy

VI. Opracowanie kodeksu kulturalnego ucznia – redakcja „Dychy”
na podstawie sondy przeprowadzonej wśród uczniów

VII. Kulturalny poranek – prezentacja scenek przygotowanych przez klasy –
podsumowanie Tygodnia Kultury Języka.

KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA

1. Nie używa wulgarnych słów

2. Jest czysto i schludnie ubrany

3. Pomaga słabszym kolegom, daje dobry przykład

4. Nigdy nie bije słabszego

5. Zawsze panuje nad swymi nerwami. W sposób spokojny przedstawia swoje racje

kolegom i dorosłym

6. Dotrzymuje danego słowa

7. Świeci wyrzuca tylko do kosza. Szanuje pracę innych

8. Jest grzeczny na lekcjach

9. Nie przezywa kolegów

10.Okazuje szacunek starszym



Powstaje kulturalne drzewo
ze „Złotymi myślami” o kulturze.

Kulturalne drzewo ze „ZŁOTYMI MYŚLAMI ” o kulturze

Uśmiech jest znakiem przyjaźni

Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech

Najbardziej zmarnowany dzień, to taki, kiedy się nie uśmiechnęliśmy

Szanuj innych, a będą szanowali ciebie

Nie czyn drugiemu co tobie niemiłe

Bądź tolerancyjny dla cudzych poglądów

Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi jest wielkim prezentem

Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka

Umieć się uśmiechać, to jak rozdawać trochę radości

Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi

Kto chce się podobać wszystkim, nie podoba się nikomu

Ten, kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był

Kulturalna łąka

ZŁOTE MY ŚLI O J ĘZYKU

Język smuci się i choruje gdy ludzieźle o nim mówią

Błąd w mowie to jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą kochasz

W naszym języku istnieją słowa „róże i klejnoty” i „słowa węże i żmije”

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

Słowem obrazisz, słowem uleczysz

Nie zaboli język od dobrego słowa

Jak cię słyszą tak cię piszą



Złe słowo bardziej boli niż rana

Źle mówić i pisać tzn. krzywdzić swoją mowę

Gdzie dobre słowa, tam zgoda gotowa

Poznać po słowie co kto ma w głowie

Myśli ulatują a słowa pozostają

Skromny w mowie najwięcej powie

Jak pozdrowisz, tak ci podziękują

Na grzeczności nikt nie traci

Kto się nie zna na grzeczności, nie watr mieć u siebie gości

Grzecznemu każda kraina szczęśliwa

Mówić brzydkie słowa to tak jak chodzić w brudnych ubraniach


