Scenariusz uroczystości środowiskowej
z okazji Dnia Babci i Dziadka
zorganizowanej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu

1. Data: 31.01.2011 godz. 16:00
2. Odpowiedzialni: Mirosława Szwarc-Kempa, Magdalena Sikorska, Danuta Kozak,
Julia Matuszewska, Agnieszka Adamska, Natalia Tadeusz, Agnieszka BaumannBorowicz, Agnieszka Kmiecik, nagłośnienie – Krzysztof Krylle.
3. Cel: Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia
przywiązania i szacunku do dziadków.
4. Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•
•

budzenie szacunku i przywiązania do osób starszych;
wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;
integracja pokoleń;
integracja uczniów w działalności artystycznej;
wyrażanie uczuć do swoich dziadków;
umożliwienie dzieciom odczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

5. Cele operacyjne:
Uczeń
• wie, w jaki sposób może wyrazić swoje uczucie do dziadków;
• potrafi okazać szacunek osobom starszym;
• potrafi kulturalnie zachować się wobec swoich dziadków i osób starszych.
6. Współpraca:
• z Radą Sołecką w Modrzu
• z Kołem Gospodyń z Modrza
• z Radą Rodziców
• Zespołem Folklorystycznym „Modrzaki”.
7. Formy pracy:
• indywidualna – recytacja wierszy
• zbiorowa – inscenizacja, piosenki, tańce.
8. Metody pracy:
• ekspresyjna
• praktycznych działań
• zadaniowo-zabawowa.
9. Środki dydaktyczne: dekoracja sceny, nagrania piosenek instrumentalno-wokalnych,
stroje.
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Przebieg uroczystości:
Konferansjer I (Przemysław Krzyżański)
Zebraliśmy się tutaj – my wnuczęta, aby dać dowód miłości swej naszym ukochanym
babciom i wspaniałym dziadkom. Dziś obchodzimy w naszej szkole Święto Babci i Dziadka,
dlatego też mamy nadzieję, że wierszem i piosenką umilimy Wam czas.

Konferansjer II (Ewa Rybarska)
Serdecznie witamy:
- panią dyrektor Karolinę Kulę
- panią sekretarz Joannę Zaborską
- sołtysa Modrza pana Mariana Trojanowskiego
- radnego pana Zenona Kempę
- radnego pana Krzysztofa Robaszyńskiego
- księdza proboszcza Henryka Rynkiewicza
- gości i bohaterów dzisiejszego święta – babcie i dziadków.

Konferansjer I (Przemysław Krzyżański)
O zabranie głosu prosimy panią dyrektor Karolinę Kulę i sołtysa pana Mariana
Trojanowskiego.

Konferansjer II (Ewa Rybarska)
Na początek zapraszamy Państwa do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez
grupę sześciolatków.

1. Powitanie sześciolatków (Weronika, Zuzia)
Wiersze, tańce i piosenki dla Babci i Dziadka,
Od miesiąca wciąż ćwiczyła wesoła gromadka.
Zaraz zaśpiewamy, zaraz zatańczymy
Dla Babci i Dziadka pięknie wystąpimy.
Inscenizacja
Babcia i Dziadek (Roksana, Bartosz)
Czy święto dziadka i babuni tylko przez jeden dzień być musi?
Ja się nie zgadzam, protestuję! Cały rok sobie podaruję!
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Styczeń (Mateusz)
Pojedziemy na pazurki z zasypanej śniegiem górki!
Bo już styczeń sypnął śniegiem – pędźmy na saneczki biegiem!
Luty (Dominika)
Zabieram Cię na spacerek.
Załóż, babciu, dziś sweterek, rękawiczki, szal, kołnierzyk,
bo luty mroźne zęby szczerzy.
Marzec (Maciej)
Do naszej małej rabatki zasieję w marcu z dziadkiem kwiatki.
Babcia o kwiatach na pewno marzy i z bukiecikiem jest jej do twarzy.
Kwiecień (Zuzia)
Dam dziadkowi gwoździe, młotek – weź się proszę za robotę!
Zbudujemy dom dla szpaka, bo biedak o budkę płakał.
Kwiecień pogodę przeplata – czy da babci troszkę lata?
Maj (Oskar)
Ja Ci babciu buzi daję, bo jestem majowym majem.
Kolorową tęczę też w maju Ci wręczę.
Czerwiec (Jagoda)
Zamek zbudujemy i przy piaskownicy razem odpoczniemy.
Gdy czerwiec złotym słońcem praży dziadkom z łopatą jest do twarzy!
Lipiec (Mateusz)
W lipcu, razem z dziadkiem (to mały sekrecik)
zrobię dla babuni lipowy bukiecik.
Sierpień (Paulina)
Pojedziemy na długą wycieczkę
i pożyczę Ci, babciu, na słońce czapeczkę.
Wrzesień (Mikołaj)
Piosenkę o wrześniu razem śpiewamy
I koszyk z gruszkami też razem dźwigamy.
Październik (Ania)
Na wycieczkę do parku wnuki zapraszają,
gdy w październiku kolorowe liście po świecie fruwają.
Listopad (Norbert)
Pora na pierożki z jagodami,
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bo listopad wita szarymi chmurami.
Grudzień (Julia)
W grudniu przy choince usiądę z dziadkami
i kolędę – też – w grudniu zaśpiewamy.
Jaś
A za rok, w styczniu, znowu się spotkamy, w dniu Babci i Dziadka znowu zaśpiewamy.
2. Piosenka sześciolatków „Babcia ma święto”
3. Taniec „Grek Zorba”

Konferansjer I (Przemysław Krzyżański)
Po urokliwym spacerze przez każdy miesiąc roku czas na odrobinę tańca. Przed Państwem
uczniowie klas I-III w układzie tanecznym do muzyki Disco.

4. Układ taneczny „Disco”

Konferansjer II (Ewa Rybarska)
Również grupa trzech-, czterolatków przygotowała niespodziankę dla Państwa. Oto ona.

5. Piosenka „Dwa słowa”
1.Dla babuni słowa dwa,
prosto z serca powiem ja,
a powiedzieć tylko chcę:
”Babciu, babciu, kocham Cię!”
2.I dla dziadka także mam,
w swym serduszku słowa dwa.
Jemu też powiedzieć chcę:
„Dziadku, dziadku, kocham Cię!”
6. Wiersz dla Babci i Dziadka(wszyscy)
Babciu Miła, Dziadku drogi
Przychodzimy w Wasze progi
I z okazji tego święta
Mamy buzie uśmiechnięte.
Więc uśmiechy dziś dajemy,
Babcię, Dziadka całujemy.
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I wy – przy tak wielkim święcie
Bądźcie także uśmiechnięci.

Konferansjer I (Przemysław Krzyżański)
A teraz wystąpią uczniowie klas I-III w układzie tanecznym do „Waka, waka”.

7. Układ taneczny do „Waka, waka”

Konferansjer II (Ewa Rybarska)
Grupa pięciolatków pragnie uczcić ten wyjątkowy dzień piosenką i tańcem.

8. Pięciolatki (wszyscy)
Babciu nasza ukochana,
nie bądź nigdy zatroskana,
niechaj wdzięcznych wnucząt koło,
zawsze widzi Cię wesołą!
(Asia)
Babciu – uwielbiam, gdy czytasz mi książeczki,
lub gdy opowiadasz mi bajeczki.
Lubię, gdy na kolanach mnie sadzasz
i na każdą psotę zawsze się zgadzasz.
(Maja)
Lubię, gdy uśmiechasz się do mnie,
po prostu kocham Cię ogromnie!
(Oskar)
Dziś dzień Dziadka nie psocimy,
tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki
bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam Dziadku długo, wiecznie.
(Arek)
Tobie, mój kochany dziadku, życzę szczęścia i dostatku.
(Damian)
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Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze w domu, w kinie i na spacerze.
9. Taniec „Rock and roll”

Konferansjer I (Przemysław Krzyżański)
A teraz zapraszamy do obejrzenia baśni Andersena pod tytułem „Dziewczynka
z zapałkami” w wykonaniu uczniów klas I-III.

10. Inscenizacja baśni Andersena – Taniec Aniołków

Konferansjer II (Ewa Rybarska)
Teraz na scenę zapraszamy naszych kolegów i koleżanki z klas IV-VI, którzy ofiarują Wam
w podarku ciepłe słowo i trochę muzyki.

11. Piosenka „Babcia wróżka”
12. Taniec „Christmas is you”
13. „Wiersz dla Babci” Wandy Chotomskiej – (Michalina Kruszona)
14. „Dzień dziadka” Wandy Chotomskiej – (Oliwia Wójcik)
15. „Babcia” Anny Kamieńskiej – (Adrian Hecht)

Konferansjer I (Przemysław Krzyżański)
Na zakończenie przyjmijcie życzenia zdrowia, radości, spokojnego i beztroskiego życia, może
większej emerytury…

Konferansjer II (Ewa Rybarska)
Młodzi artyści dziękują Państwu za uwagę. A teraz prosimy na scenę zespół folklorystyczny
„Modrzanki”, który zaprezentuje się w programie artystycznym pt. „Dziś prawdziwych
cyganów juz nie ma”. Zapraszamy!

Konferansjer I (Przemysław Krzyżański)
O zabranie głosu proszę panią dyrektor Karolinę Kulę.

Zatwierdzam do realizacji mgr Karolina Kula
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