
SCENARIUSZ PRZEBIEGU IMPREZY SZKOLNEJ

Dzień Dziecka – „Rodzice i Nauczyciele Dzieciom”

Uczestnicy:uczniowie klas I – VI

Miejsce: boisko szkolne

Organizacja:
– dzieci przygotowują w domu przebranie związane z ulubioną bajką, np.

Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Krasnala, itp.
– nauczyciele wraz z wybranymi rodzicami dużo wcześniej przygotowują

niespodziankę – przedstawienie dla dzieci, np. wg bajki pt. „Kopciuszek”
– nauczyciele przygotowują gry, konkursy i zabawy
– w dniu uroczystości nauczyciele i rodzice przygotowują boisko szkolne:

prowizoryczną scenę ze scenografią (wykonaną przez nauczycieli), stoliki,
krzesła, miejsce na ognisko lub grilla, poczędstunek, oprawę muzyczną oraz
zawieszają ozdoby (balony, chorągiewki, kolorową bibułę, itp.) i przygotowują
stanowiska sportowe.

Przebieg:

1. Powitanie Rodziców i Dzieci, które są przebrane w bajkowe postacie, przez Kota
w Butach (lub inną postać z bajki), który będzie pełnił rolę wodzireja.

2. Zaproszenie do zabawy przy muzyce (w tym czasie nauczyciele i wybrani rodzice
przygotowują się do występu)

3. Zaproszenie dzieci na widownię do obejrzenia bajki o Kopciuszku w wykonaniu
rodziców, na koniec występu wręczenie dzieciom słodkiego upominku przez
„aktorów”

4. Gdy „aktorzy” przebierają się Kot w Butach prowadzi Kalambury – pokazywanie
i odgadywanie tytułów znanych bajek („Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Kot
w Butach”, „Calineczka”, „Brzydkie Kaczątko”, „Jaś i Małgosia”, „Mała Syrenka”,
„Śpiąca Królewna” „KrólewnaŚnieżka”, „Trzy świnki”, „O Kurce Złotopiórce” itp.)

5. Kilka minut zabawy przy muzyce – oczywiście z wodzirejem.

6. Rodzinne zawody sportowe. W kilku miejscach na boisku przygotowane zostały
stacje – przy każdej z nich będą odbywać się różne konkurencje:
– przeciąganie liny
– skoki w workach
– przeniesienie jajka na łyżeczce
– rzut do celu



– bieg w parach ze związaną nogą
– przenoszenie wody w ustach
Po każdej konkurencji uczestnicy otrzymują słodki upominek.

7. Wspólne grillowanie lub pieczenie kiełbasek przy ognisku

8. Zabawa przy muzyce dla dzieci i rodziców – prowadzi Kot w Butach

9. Pożegnanie
Uroczyste wypuszczenie balonów (napełnionych helem) zżyczeniami dla
wszystkich dzieci naświecie.

Czas trwania imprezy – około 4 h


