
Uroczystość Dnia Babci i Dziadka

(21 i 22 stycznia)

Cel ogólny: wzmocnić miły i serdeczny nastrój między dziećmi, a ich babciami i dziadkami.

Cele szczegółowe:
-wygłaszać wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji,
tempa i pauz, podkreślając swe uczucia do dziadków

-przedstawić za pomocą ekspresji plastycznej uczuć miłości, dobra, wdzięczności
-poprawnieśpiewać i wyrażać muzykę ruchem oddając w ten sposób podniosły nastrój
uroczystości

-wykonywać upominki i laurki zgodnie z projektem szablonu
-układać i pisać życzenia dla drogich nam osób
-przeprowadzać ciekawe konkursy z udziałem zaproszonych gości
-organizować poczęstunek
-kulturalnie zachowywać się stosując zasady dobrego obyczaju

Metody pracy :
-zabawowa
-syntetyczna
-elementy metody problemowo-odtwórczej, rozwijania działalności muzycznej
-metody praktycznego działania
-metody oparte na słowie
-czynne :zadań stawianych do wykonania

Formy pracy:
-muzyczne:śpiew, ruch z muzyką, gra na instrumencie
-praca zbiorowa jednolita
-praca indywidualna zróżnicowana
-praca zespołowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
-zaproszenia na uroczystość
-kostiumy babci i dziadka
-kosze, wazony z kwiatami
-upominki i laurki
-ilustracje, serduszka z imionami
-magnetofon z kasetami
-organy
-serwetki, talerzyki, szklanki, tace z owocami i ciastem
-bibuła, balony, obrusy
-wykorzystane do uroczystości wiersze, inscenizacje, teksty piosenek



Scenariusz:
1.Wykonanie zaproszeń na uroczystość Dnia Babci i Dziadka

- w wydrukowane formularze zaproszeń uczniowie wpisują imię i nazwisko
zaproszonej osoby oraz informację gdzie, kiedy i o której godzinie odbędzie się
uroczystość

- tak przygotowane zaproszenia wręczają swoim babciom i dziadkom

2. W klasie przygotowane są stoliki nakryte obrusami, na tacach pokrojone jest ciasto, są
również owoce, cukierki, herbata i kawa. Wnętrze klasy udekorowane jest specjalnie
przygotowanymi na tą uroczystość pracami plastycznymi wykonanymi różnymi
technikami, przedstawiające babcie i dziadków. Są także dekoracje z balonów i łańcuchy
z bibuły. Naśrodku sali stoi fotel, a obok kosze i wazony z kwiatami.

3. Uczniowie odświętnie ubrani rozpoczynają program inscenizacją „ Babcie bywają
różne”

DZ.I: Zebraliśmy się tutaj, bo toświęto Babci.
Niech Babcie dzisiaj wiedzą, że mają wnuczęta.
Wnuczęta kochające i miłe ogromnie!

DZ.II: Babciu, uśmiechnij się do mnie!
DZ.I: Babciu, uważaj, coś dla Ciebie będzie.
DZ.III.: Jak doświadczenie uczy, mamę naszej mamy

My – wnuczęta – zwykle babcią nazywamy.
DZII: A jak nazywamy mamusię tatusia?
DZIII: Wiem, że też babusia!
DZ.I: Chcemy dziś uczcić swych rodziców mamy,

Więc część oficjalną właśnie zaczynamy.
DZ.II: Babcie jak wszyscy wiemy, to bywają różne:

Są na przykład domowe i babcie „podróżne”.
Babcia co mieszka razem, i babcia, co wpada.
Babcia, co pięknie śpiewa
Babcia, co uczy, jak odróżniać drzewa!

DZ.IV: Babcia, która pokrzyczy czasem przyznaję, niestety,
Ale wprost fenomenalne robi mi omlety!

DZ.V: Babcia pachnie bajkami.
Zawsze, gdy deszcz pada,
Siedzimy sobie razem, a ona opowiada........................

DZ.VI: Jeśli mam gorączkę, babcia chłodzi głowę.
A ciepły szalik wiąże w mroźne dni zimowe.



DZ.VII: Babcia z nami zostaje przez calutkie lato.
Fajnie wtedy jest w domu, jakoś tak – bogato!

DZ.I: Babcie są rozmaite, jak tu powiedziano,
Lecz właśnie czują zupełnie tak samo.
To samo je cieszy, to samo raduje:
Nasz pocałunek, uśmiech i słówko – dziękuję!
Teraz razem wołajmy

Dzieci razem: Niech namżyją babcie!

4. Wszyscy uczniowieśpiewają piosenkę „ Kwiatki dla Babci”.
Podkład muzyczny z kasety magnetofonowej.

Jakie, Babciu, lubisz kwiatki, Mam dla Babci też życzenia:
Róże, maki, czy bławatki? Niech się spełnią jej marzenia,
Choć w ogródku pełnośniegu, Żeby zawsze zdrowa była,
To dla wnuka nic trudnego. Ze wszystkiego się cieszyła,

Wezmę kredki kolorowe Niech Ci, Babciu,świeci słońce,
I już kwiatki są gotowe. Duże, jasne i gorące,
Bo to dzisiaj Babciświęto, / bis Nich Ci zawsze słowikśpiewa, / bis
Więc dla Babciświęto mam. / bis Niech Ci miło płynie czas./ bis

5. Recytacja wiersza „Nasze Babunie”

Kto uśmiechem zawsze wita i najmilej gości?
Kto najpiękniej na głos czyta nasze pierwsze książki?
Kto nas wierszyka o Polaku małym?
Kto??? – Wiadomo!!! – Nasze babcie!
Babunie wspaniałe!

Kto najlepsze piecze ciasto na domoweświęta.
Kto pół roku już przed gwiazdką myśli o prezentach?
Kto utuli, kto ukoi łzy niespodziewane???
Kto??? – Wiadomo!! Nasze babcie, babunie wspaniałe!!!

6. Inscenizacja „ U babci jest słodko”

DZ.I: Nie ma jak babcia, ja babcię kocham –
Bez babci byłby kiepski los.

DZ.II: Jak macie babcie to się nie trapcie,
Bo wam nie spadnie z głowy włos.

DZ.I: U babci jest słodkoświat pachnie szarlotką?
Dziecko przebrane za babcię: a może chcesz placka spróbować?
DZ.I: Popijasz herbatą i słońce nadświatem

Już świeci jak złoty samowar.
Dzieci razem: Wszystkie wnuki, nawet duże,

Nawet takie po maturze,
Nawet takie z dużą brodą aż po pas,
Niech do babci lecą z kwiatkiem
I zaniosą na dokładkę
Tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas.



7. Piosenka „Babcia czarodziejka” ( podkład z kasety magnetofonowej )

Gdy lato się kończy i jesień rozpoczyna
To nasza babunia czarować zaczyna
Zjawiają się w kuchni przeróżne słoiki
W słoikach zamyka babcia smakołyki
Dżemy malinowe, powidłaśliwkowe
Konfitury z wiśni, soki porzeczkowe,
Sałatki warzywne i suszona mięta,
to jest pełnia lata w słoikach zamknięta.

Babcia czarodziejka zawsze ma dobrych rad
Mądrych rad cały kosz
Babcia czarodziejka, ona wie co się je
Co ma tak dobry smak.
Babcia czarodziejka daje nam zdrowia dar,
Smaczny kęs, słodki czar.
Babcia dobra wróżka ona zna czarów moc, zaklęć sto.

My z siostrą i bratem babci pomagamy
Żeby jak najwięcej konfitur usmażyć
Zakisić ogórki, ususzyć warzywa
Wtedy będzie bardzo kolorowa zima.
Babcia czarodziejka ona wie najlepiej,
Że takich przysmaków nie kupi się w sklepie.
W słoiczkach zaklęty kolor, smak i zdrowie
Pamiątka po lecie na zimową porę.

Ref..................................................................

8. Recytacja wiersza „Dzień Babci ”

Ja nie buntuję Babci, ale
Babcia o sobie nie myśli wcale, tylko o nas od rana, ledwo wstanie –
Żeby każdy zanim wyjdzie zjadłśniadanie,
Żeby tata wziął parasol, gdy jest dżdżysto,
Żeby wnuczek miał w kieszeni chustkę czystą,
Żeby mama nie szukała rękawiczek,
Żeby wnuki miały „Świerszczyk” i „Płomyczek”,
Żeby obiad, gdy wrócimy był podany,
Żeby dom był zawsze posprzątany...
Ja tam Babci nie buntuję, lecz bym chciała,
Żeby Babcia się nareszcie zbuntowała,
Żeby Babcia pomyślała raz o sobie!

-Choć DZIEŃ BABCI jest raz na rok
obchodzony w każdej z rodzin,
ale u nas, w naszym domu,
nikt się nie chce na to zgodzić,
bo raz na rok to zbyt rzadko.

Ogłaszamy – wszem i wszędzie-
Że DZIEŃ BABCI w naszym domu
Raz na tydzień odtąd będzie.



9.Śpiewanie piosenki „Babcia kucharka” ( podkład muzyczny z kasety magnetofonowej)

Moja babcia ukochana,
bardzo pyszne robi dania.
Zupkę z cienkim makaronem
i racuszki usmażone.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Jakieś frytki i pączusie,
Niech najedzą się wnuczusie.

Ja gdy kiedyś będę babcią,
Też nauczę się gotować
I co tylko wnuki zechcą
Zawsze będę im szykować.

Ref. ...........................................

10. Recytacja wiersza „ Dziadek”

Dziadku, dziadku mój wiekowy, Nie fatyguj się nie szukaj,
Włosy masz jakśnieg puchowy. Przecież masz przy sobie wnuka
Siadasz, grzejesz się na słońcu Rozpędzę się, wicher dognam,
Zamyślony i milczący. Czapkę chwycę, laskę podam.

A tu wicher się rozbrykał A ty tylko siedź na dworze,
Czapkę zerwał ci i zmyka. Odpoczywaj, póki możesz.
Laska ci wypadła z dłoni
Szukasz wkoło, głowę kłonisz.....

11.Śpiewanie piosenki „Dziadek Józek”

Mój dziadek Józek,śpi ode mnie dłużej,
Bo już jest dawno na emeryturze.
Lecz, gdy się zbudzi, wcale się nie nudzi
Tak jak się często nudzę ja.

Mój dziadek Józek ma zdolności duże
I ciągle mu brakuje dnia.

W piecu napali, fiata nam naprawia,
Potem o zdrowiu z babcią porozmawia
O coś zapyta, gazetę poczyta,
Bo umie czytać lepiej niż ja

Ref. ....................................................

12. Dzieci wręczają podarunki Babciom i Dziadkom ( samodzielnie zrobione serduszka
z wypisanymiżyczeniami)
Babciu nasza kochana DrogiDziadunio powiem krótko
Nie bywaj nigdy stroskana! Jak mnie mama nauczyła:
Niechaj wdzięcznych wnucząt koło chcę byś sto latżył Dziadunio
Zawsze widzi cię wesołą! I bym z Dziadkiem zawsze była.

13. Uczeń gra melodię „Sto lat” na organach, a uczniowieśpiewają.

14. Babcie i Dziadkowie bawią się wspólnie w czasie konkursów.



A. Do zabawy wybiera się 4 pary ( babcia lub dziadek z wnukiem lub wnuczką )
Babciom i dziadkom zawiązuje się oczy, a dzieci ustawia się w innej kolejności.
Za pomocą dotyku należy rozpoznać swojego wnuka.
Wygrywa ta osoba która, odnajdzie swego wnuka lub wnuczkę.

B. Konkurs polega na tym,że wybiera się 5 par ( jak w poprzednim konkursie) i ustawia
się wkoło 4 krzesełka. Zadaniem uczestników konkursu jest tańczyć w czasie trwania
muzyki. Gdy muzyka milknie należy zająć miejsce na krześle. Odpada para dla której
braknie krzesełka.

C. Do następnego konkursu wybiera się 4 pary ( babcia + wnuczek)
Najpierw wnuki wychodzą do innego pomieszczenia, a babciom zadaje się pytania, na
które muszą odpowiedzieć pisemnie. Potem na te same pytania muszą odpowiedzieć
wnuki. Jeżeli odpowiedzi będą zgodne pary otrzymują punkty. Wygrywa ta para, która
uzyska najwięcej punktów.
Pytania:
1. Jaką zupę lubi twój wnuk najbardziej?
2. Jaki jest jego ulubiony zespół?
3. Jego najlepszy kolega?
4. Kiedy ma urodziny?
5. Jakie jest jego hobby?
6. Czy lubi naleśniki z serem?
7. Gdzie był w tym roku na wakacjach?

15. Na zakończenie imprezy uczniowie tańczą do melodii piosenki „Podajmy sobie ręce”.

Opracowała: mgr Karina Lorentowicz
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Załącznik nr 2


