
 

DZYŃ , DZYŃ! PODANO STOŁU!  

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO WYKORZYSTANIA W KLASIE III AUTORKA:  

ELŻBIETA KMITA 

 

TEMAT: Grupowe zaplanowanie rozmieszczenia gości przy urodzinowym 

stole, jako odpowiedzi na list Babci Marzeny oraz zredagowanie tekstu 

zaproszenia na przyjęcie.  

 

CELE:  

uczeń w grupie: 

• Zaplanuje rozmieszczenie gości wg wskazań Jubilatki, rozwiąże 

zadanie logiczne.  

• Zredaguje tekst zaproszenia wg wskazanych reguł.  

 

METODY: praca z tekstem, ćwiczeń praktycznych 

FORMY: grupowa jednolita 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: list babci Marzeny, lista gości, wizytówki gości, 

wzory stołów i krzeseł, nożyczki, klej 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

• podział uczniów na grupy,  

• czytanie listu babci Marzeny,  

• zaplanowanie miejsc dla gości wg życzeń Jubilatki, 

• zredagowanie tekstu zaproszenia z uwzględnieniem wskazówek 

dotyczących tej formy wypowiedzi. 

 

  



 
SZANOWNA FIRMO „DZYŃ, DZYŃ, PODANO DO STOŁU!”  

 

 Trafia Wam się okazja wykazania się swoimi umiejętnościami, by 

rozwiązać następujący problem. Zbliżają się moje urodziny. Niestety nie 

mam czasu na całkowite zaplanowanie przyjęcia. Menu już opracowałam 

i zatrudniłam świetnego kucharza.  

    Największym problemem jest dla mnie rozmieszczenie gości przy 

urodzinowym stole. Chciałabym, aby każdy poczuł się komfortowo. 

Zupełnie też nie radzę sobie z redagowaniem zaproszeń.  

     Ponieważ wiele dobrego słyszałam o przyjęciach organizowanych 

przez Waszą firmę, toteż chciałabym zlecić Wam dwa zadania: 

 

ZADANIE 1  

• Zaplanujcie rozmieszczenie moich gości. Listę gości oraz wizytówki 

dołączam do listu. Wzory stołów i krzeseł znajdziecie w foliowej 

„koszulce”. Wytnijcie wizytówki, przedyskutujcie umieszczenie 

moich gości i przekażcie swoją propozycję 

     Pamiętajcie, że nie wszyscy mogą siedzieć obok siebie.  

 

                              Z poważaniem  

 

 

Babcia Marzena   



 

LISTA GOŚCI 

 
 

Ja, czyli babcia Marzena, lubię siedzieć koło cioci Róży. To moja 
siostra. Mam jeszcze jedną siostrę, w pobliżu której chciałabym siedzieć.  
 
Dziadek Kazimierz – (mój mąż) – słabo słyszy i widzi.  
 
Grażyna – moja córka, która uwielbia siedzieć koło Michaliny.  
 
Hubert – brat mojego męża. Jest wielbicielem węży.  
 
Michalina – nie może siedzieć blisko Huberta, bo obawia się gadów, 
głownie węży. Hubert o nich często opowiada. Michalina może potem 
mieć nocne koszmary.  

Ciocia Róża, ciocia Elżbieta – to moje siostry, które dawno się nie 
widziały i chcą siedzieć obok siebie.  
 
Wuj Hubert – mąż cioci Magdaleny, lubi siedzieć koło swojej żony.  
 
Moja przyjaciółka Aleksandra – nie może siedzieć obok Kazimierza, bo 
zbyt cicho mówi.  
 

Ciocia Magdalena i sąsiadka Agnieszka – przyjaciółki, które nie 
znoszą zapachu perfum mojej siostry Róży.  
 

Bożenka – córka Michaliny – zawsze siedzi obok swojej mamy.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 
   Kazimierz 

 

Marzena Róża 

   Grażyna Hubert Michalina 

 
Magdalena 

 

   Aleksandra Agnieszka 

   Elżbieta 
 

 
Bożenka 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE 2  

 

• A teraz zredagujcie zaproszenie na moje urodziny.  

Pamiętajcie, że jestem jubilatką*.  

    Weźcie pod uwagę porady dotyczące prawidłowego zredagowania 

tego tekstu.  

    

 

Zachowacie odpowiednią konstrukcję i formę graficzną: 

- Na środku napiszcie ZAPROSZENIE, 

- Określcie nadawcę (kto zaprasza – babcia Marzena). 

- Określcie adresata (kogo zaprasza – swoich bliskich , możecie użyć imienia). 

- Określcie dokładnie miejsce wydarzenia (adres – babcia Marzena mieszka na ulicy 

Lipowej 25 ) datę (np. dzisiejszą, oraz godzinę – godzina 17.00). 

- Zakończcie konwencjonalną formułką, która podkreśli jak ważne dla babci Marzeny 

jest przybycie i uczestnictwo w danym wydarzeniu. 

Pamiętajcie o stosowaniu wielkiej litery zapisując zwroty - Was, Państwa, Ciebie.  

 

Formuły grzecznościowe rozpoczynające zaproszenie: 

uprzejmie zapraszam, mam zaszczyt zaprosić, mam honor zaprosić, z wielką 

przyjemnością zapraszam 

 

Formuły grzecznościowe kończące zaproszenie: 

proszę o przybycie, proszę o wzięcie udziału, liczę na Twoją obecność, Twoja 

obecność sprawi mi ogromną przyjemność, z niecierpliwością oczekuję Twojego 

przybycia 

 
 

                                         
 

 

• Jubilatka, jubilat to osoba obchodząca urodziny. Osoba obchodząca imieniny to 

solenizantka, solenizant.  

 

 



Przykładowe rozwiązanie zadania. Jest ich więcej.  

 

Kazimierz 

Elżbieta  
Agnieszka  

Róża  Aleksandra  

Babcia  
Marzena  

Hubert 

Magdalena  
Grażyna 

Michalina Bożenka  
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