SCENARIUSZ IMPREZY KALENDARZOWEJ W SOSZW W DOBROSZYCACH
TEMAT: Pierwszy Dzień Wiosny. Wyjście z kolorowym korowodem i rozpoczęcie zabawy
poświęconej Pierwszego Dnia Wiosny. Integracja międzygrupowa.

Data realizacji: 20.03.2020
Miejsce: boisko na terenie ośrodka
Uczestnicy: wszystkie grupy
Czas trwania: 120 min.
Osoby prowadzące: Izabela Machowska, Marzena Białecka, Aleksandra Siemasz, Marta
Papis
Cel ogólny:
1. Integracja wychowanków ze wszystkich grup w celu kształtowania poczucia
przynależności do społeczności internackiej.
2. Wzbudzanie empatii do tradycji.
Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów
w większej grupie
2. Umiejętna praca w zespole
3. Zachęcanie do wspólnej zabawy
4. Bogacenie słownictwa czynnego
5. Utrwalenie wiedzy o wiośnie i zwyczajach z nią związanych.
Metody pracy:
1. Aktywizacja wychowanków poprzez zadania
2. Praktyczne działanie.
Formy:
- indywidualna
- zespołowa.
Zasady: dostosowania zadań do możliwości wychowanków, dobrowolności w realizacji
zadań, przystępności, przemienności zajęć.
Środki dydaktyczne:
- rekwizyty do inscenizacji;
- słodycze
- woreczki,
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- chusta Klanzy
- koperty z zadaniami;
- słomiana kukła (Marzanna)
-sznur
-piłki
Konkurencje dostosowano do wieku i możliwości dzieci. Wspólna zabawa potrwa 120
minut.

PRZEBIEG IMPREZY
1. Powitanie, zapoznanie z planem uroczystości i nagrodami.
2. Krótka inscenizacja "Pożegnanie zimy", przejście z kukłą Marzanny wokół budynku
ośrodka z głośnymi okrzykami, ”Marzanno, Marzanno ty zimowa panno Ciebie
żegnamy, bo Wiosnę witamy.
3. Spotkanie grup na boisku. Przypomnienie legendy pogańskiej dotyczącej tradycjiSpalenia kukły.
4. Odczytanie zagadek. Wytypowani zawodnicy losują zagadkę, a następnie podają
głośno jej rozwiązanie.np.
- Miła niespodzianka
już zakwitła... (sasanka).
- Skaczę po łące, pływam w wodzie,
żyję z bocianem w ciągłej niezgodzie(żaba).
- Ulepiła nad oknem swego gniazdka połowę,
A już ćwierka wesoło, że mieszkanie gotowe
(jaskółka).
- Niedługo zima pryśnie, śnieg już przebiłem...
(przebiśnieg)
- Zwykle złote, białe albo
fioletowe, wychodzą spod
- Srebrne futerko mają wiosną
i na każdej wierzbie rosną

2

(bazie).
5. Rozpalenie ogniska, wcześniej przygotowanego przez starszych chłopców.
6. Przystąpienie do konkurencji rzucania woreczkami.
a) rzuty woreczkami do zawieszonej obręczy (zawodnicy otrzymują po 3 woreczki,
którymi kolejno próbują trafić w obręcz).
b) rozpoznawanie przedmiotu ukrytego w worku (prowadzące zawiązują oczy
zawodnikowi, który losuje przedmiot, musząc po dotyku określić jak on się nazywa
i do czego służy).
7. Przystąpienie do konkurencji skakania w workach.
a) utworzenie dwóch grup - przygotowanie miejsca startu i mety.
b) zabawa z chustą Klanzy przy muzyce -dobranie grup pod względem wieku,
możliwości ruchowych wychowanków.
8. "Dziwaczny makijaż" - wybrani przedstawiciele grup mają wykonać na koledze
zabawny makijaż. Organizatorzy zapewniają potrzebne materiały
9. "Mumia" - wybrana osoba z każdej klasy na sygnał zawija kolegę papierem
toaletowym od stóp do głów. Wygrywa ten, kto najszybciej i najdokładniej wykona
zadanie.
Po każdej konkurencji powołana komisja przydziela ilość punktów poszczególnym
grupom.
10. Wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek.
11. Uroczyste spalenie Kukły. Podziękowanie wychowawcom i wychowankom za udział
w zabawach i konkurencjach.
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