SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI
Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
19.01.2015r.

N aw et codzienność człow ieka
to w ielkie św ięto - bo nie jest rzeczą zw ykłą,
że K toś strugam i na ziem ie w ylew a m iłość.
(R om an M leczko)

Opracowanie:
Agnieszka Adamska-Kempa
Magdalena Sikorska

MODRZE 2015
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Cel spotkania:
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i
szacunku do dziadków.
Cele szczegółowe:
•

Budzenie szacunku i przywiązania do osób starszych;

•

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;

•

Integracja pokoleń;

•

Integracja uczniów w działalności artystycznej;

•

Umożliwienie dzieciom odczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

Współpraca:
•

Z Radą Sołecką w Modrzu;

•

Z Kołem Gospodyń Wiejskich w Modrzu;

•

Z Zespołem Folklorystycznym „Modrzanki”.

Metoda:
- montaż słowno-muzyczny
- recytacja;
- śpiew i taniec;
- gra na instrumentach muzycznych
- prezentacja multimedialna „Ja i moi dziadkowie”

Termin uroczystości: 19.01.2015r., godz. 16.00
Miejsce: sala gimnastyczna

Odpowiedzialni:
Agnieszka Adamska-Kempa (3-latki) - program artystyczny, prezentacja multimedialna,
dekoracje
Jolanta Pilarczyk (4-latki) - program artystyczny
Katarzyna Domagalska (4-latki) - program artystyczny
Danuta Kozak (5-latki) - program artystyczny
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Monika Rajewicz (kółko muzyczne kl. I-III) - program artystyczny, przygotowanie prezentów
dla babć i dziadków
Magdalena Sikorska - program artystyczny, przygotowanie prezentów dla babć i dziadków,
prezentacja multimedialna, dekoracje
Agnieszka Baumann-Borowicz (kółko muzyczne kl. IV-VI) - program artystyczny
Krzysztof Krylle - sprzęt, nagłośnienie
Sławomir Figlarz - przygotowanie sali (stoły, krzesła)

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Konferansjer: Dziś dzień szczególny. Obchodzimy w naszej szkole Święto
Babci i Dziadka. BABCIA i DZIADEK to słowa, które kojarzą się każdemu z
ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle
zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla naszych dużych i małych
problemów. My to czujemy, dlatego dziękując zapraszamy Was, drogie Babcie i
drodzy Dziadkowie na to najcieplejsze ze wszystkich świąt.
Konferansjer: Na dzisiejszej uroczystości serdecznie witamy:
- panią dyrektor Annę Łykowską
- pana burmistrza Włodzimierza Pinczaka
- sołtysa Modrza pana Mariana Trojanowskiego
- księdza proboszcza Romualda Turbańskiego
- panią Angelikę Wojciechowską, przewodniczącą Rady Rodziców
- panią Barbarę Bawer, dyrektor Domu Kultury w Stęszewie
- zespół Modrzanki
- gości i bohaterów dzisiejszego spotkanie – Was Kochane babcie i drodzy
dziadkowie
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Konferansjer: O zabranie głosu proszę panią dyrektor Annę Łykowską i pana
sołtysa Mariana Trojanowskiego.
Konferansjer: Dzisiejszą uroczystość pragniemy rozpocząć od prezentu –
niespodzianki. Kochane Babcie i drodzy Dziadkowie spójrzcie…, to specjalnie
dla Was!
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA „JA I MOI DZIADKOWIE”

Konferansjer: Każda babcia kiedyś była malutką dziewczynką,
każdy dziadek z drzewa skakał i gonił za piłką.
Chodzili do szkoły potem dorastali,
mieli piękne marzenia, ciężko pracowali.
Wychowali swoje dzieci ... i nie koniec na tym,
los obdarzył ich kimś jeszcze zaraz powiem o tym.
Stoją tutaj Wasze smyki, stremowane w swojej krasie,
dobrze dzisiaj się przyjrzyjcie! Jakie cudne wnuki macie!
Stoją grzecznie tu na scenie w całej swej okazałości,
nie urosłyby tak pięknie bez Waszej miłości.

Konferansjer: Jako pierwsi zaprezentują się najmłodsi – przedszkolacy z grupy
3-latków, którzy przygotowali taniec, piosenkę i wiersz. Zapraszamy!
WYSTĘP 3-LATKÓW
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Konferansjer: Duże brawa dla przedszkolaków, był to bowiem ich pierwszy
występ przed tak dużą publicznością. Teraz już czas na taniec do piosenki
„Ulica Śnieżynkowa” w wykonaniu uczniów z kółka muzycznego klas I-III.
WYSTĘP KÓLKA MUZYCZNEGO I-III

Konferansjer: Również grupy 4-latków przygotowały niespodziankę dla
Państwa. Oto ona.
WYSTĘP 4-LATKÓW

Konferansjer: Kapelusze mają duszę, a i dodadzą szyku każdej babci. Teraz
przed Państwem dziewczęta z klas IV-VI w piosence i tańcu „Kapelusze mają
dusze”.
WYSTĘP KÓŁKA MUZYCZNEGO KL. IV-VI

Konferansjer: Na scenę zapraszamy naszych kolegów i koleżanki grupy 5latków, którzy ofiarują Wam w podarku ciepłe słowo i trochę muzyki.
WYSTĘP 5-LATKÓW

Konferansjer: Tanecznym krokiem przejdźmy do następnych prezentacji. Tym
razem w wersji na ludowo. Przed państwem uczennice z klas I-III w ludowym
tańcu „Krakowiak”.
WYSTĘP KÓŁKA MUZYCZNEGO KL. I-III
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Konferansjer: Skoro już jesteśmy w tanecznym nastroju, zapraszamy uczniów
z kółka muzycznego z klas IV-VI.
WYSTĘP KÓŁKA MUZYCZNEGO KL. IV-VI

Konferansjer: Do tej pory życzenia składaliśmy Wam my – wnuczki i
wnuczęta. Nadszedł i czas na życzenia od Waszych rówieśników. Przed Wami
zespół „Modrzanki” z Modrza.
ZESPÓŁ MODRZANKI

Konferansjer:

Kochane

babcie,

kochani

dziadkowie!

Szczęśliwe dzieciństwo, radość i poczucie bezpieczeństwa, które zapewniacie
nam pod nieobecność rodziców jest czymś najcenniejszym. Obok rodziców to
Wy zajmujecie najwięcej miejsca w naszych sercach...
Dajecie nam to, co najcenniejsze SIEBIE i WASZĄ BEZGRANICZNĄ
MIŁOŚĆ. Dlatego niech każdy, nawet najzwyklejszy dzień będzie powodem do
tego, by Wam dziękować, bo:

Nawet codzienność człowieka
to wielkie święto - bo nie jest rzeczą zwykłą,
że Ktoś strugami na ziemię wylewa miłość.

Konferansjer: Z okazji Waszego Święta składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia szczęścia, radości, a także pociechy ze wszystkich wnuków.
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Konferansjer: A już na sam koniec przyjmijcie od nas kwiatki i gromkie „Sto
lat”!
W trakcie śpiewania „Sto lat” uczniowie rozdają Babciom i Dziadkom prezenty
- wykonane własnoręcznie kwiatki.

Konferansjer: O zabranie głosu proszę panią dyrektor Annę Łykowską oraz
naszych gości.

Modrze, 08.01.2015r.
/-/ Agnieszka Adamska-Kempa

/-/ Magdalena Sikorska

Zatwierdzam do realizacji: /-/ dyrektor Anna Łykowska
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