
TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
(11.03 – 15.03. 2002)

Scenariusz części artystycznej zaprezentowanej przez klasę IV

Przygotowała:Małgorzata Kusiak

Temat:Magiczne słowa – proszę, dziękuję, przepraszam.

cele:

uczeń potrafi:
- stosować zwroty grzecznościowe w odpowiedniej sytuacji,
- wie, co to znaczy być kulturalnym
- umie zgodnie współpracować w grupie

pomoce:

plakat – przedstawiający czterolistną koniczynę z prezentacją słów – proszę, dziękuję,
przepraszam.

kartki – z powyższymi „słowami” dla każdego ucznia wykonane techniką komputerową

czynności poprzedzające imprezę:

- wybór wierszy i przygotowanie dzieci do recytacji
- podział ról i przygotowanie uczniów do inscenizacji
- przygotowanie strojów i rekwizytów do inscenizacji

przebieg:
(cała klasa recytuje)

zna ULICA SEZAMKOWA trzy magiczne, proste słowa.

Chcesz ich użyć? to zaprasza: - PROSZĘ

DZIĘKUJĘ

PRZEPRASZAM



Wiersz– „Na ulicy” autor: Witold Michalski

osoby: narrator – Marcin, dziewczynka – Joasia i Paulina, przechodzień – Adam

Dwie małe dziewczynki spieszyły do kina.
Spytały przechodnia: „Która godzina?”
Ten wyjął zegarek, następnie go schował
i rzekł: „Za pięć czwarta”.
Odszedł bez słowa.
DZIĘKUJĘ! – zawołał przechodzień co siły.
„Za co on dziękuje?” – obie się zdziwiły.

(cała klasa recytuje)

Zna ULICA SEZAMKOWA …

Wiersz– „Kto to mo że być?” autor: Zbigniew Lengren
występuje Paweł, Iza, Grześ.

Nigdy się nie bił z chłopakami,

nie ciągnął dziewcząt za warkocze,

na spacer chodził z rodzicami

i uczył się przez cały roczek.

„PRZEPRASZAM” – mówił i – „DZIĘKUJĘ”,

nogi przed spaniem mył codziennie,

z klasówek nigdy nie miał dwójek

i wiersze deklamował pięknie.

- Jak się nazywa? – zapytacie.

- Ten chłopiec zwie się ideałem,

lecz muszę wyznać wam otwarcie:

nigdy takiego nie widziałem.

(cała klasa recytuje)
Zna ULICA SEZAMNKOWA …



Wiersz – „Magiczny kuferek” autor: Anna Rosa
występują: Małgosia, Asia, Paulina.

Do kuferkaSŁÓW MAGICZNYCH TO DZIĘKUJĘ zapakuję,

bym mógł nawet podczas snu strzec DZIĘKUJĘ i tank you.

- Och, PRZEPRASZAM, moście drogi, nie wiedziałem do tej pory,

że gdy chcę, byś się otworzył, muszę cię przeprosić – sorty!

PROSZĘ – please– tak Emil prosi. I most szybko się podnosi.

Jestem – PRZEPRASZAM – głodomorem. Uprzejmie – PROSZĘ – i z humorem.

Lecz popatrz – DZIĘKUJĘ – sam, ile nagadam się. Mniam!.

Słów nieuprzejmych nie znoszę, więc ciągle DZIĘKUJĘ i PROSZĘ!

PROSZĘ – ciasteczka mi kup! DZIĘKUJĘ – i chrup! chrup! chrup!

(cała klasa recytuje)
Zna ULICA SEZAMKOWA …


