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Scenariusz imprezy środowiskowej „Familiada na sportowo” 
 

1. Witam Państwa! Barwnym korowodem rozpoczęliśmy imprezę 
środowiskową Familiada na wesoło. Serdecznie witamy 
zaproszonych gości:  

 
•  władze miasta 
•  dyrekcję naszej szkoły  
•  przedstawicieli Rady Rodziców, którzy przygotowali na dzisiejszą 

imprezę soki i owoce 
•  nauczycieli  
•  uczniów 
•  a szczególnie ciepło rodziców uczniów naszej szkoły 

2. Szkoła Podstawowa nr3 w Głownie jesz szkołą promującą zdrowie. 
W roku szkolnym 2004/2005 głównym celem naszej działalności jest 
„Zwi ększenie aktywności ruchowej”. Szkoła bierze udział w 
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Cele tej kampanii są spójne z celami dzisiejszej imprezy. 
Staramy się uświadomić uczniom i rodzicom jak ważny jest ruch dla 
zdrowia i rozwoju młodego organizmu oraz wspólne spędzanie 
wolnego czasu dzieci z rodzicami.  

3. Nasza impreza jest zorganizowana w tygodniu ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Prosimy p. bibliotekarkę – 
propagatorkę tej akcji w naszej placówce o przeczytanie wiersza    
pt.: „Gimnastyka”.  

4. Prosimy delegację szóstoklasistów o zapalenie symbolicznego znicza 
olimpijskiego.  

5. Zanim rozpoczniemy rozgrywki sportowe złóżmy przysięgę 
sportowca Fair Play, w imieniu wszystkich uczniów przysięgę złoży 
uczeń klasy VIb. 

6. A teraz wspólnie zaśpiewamy „Hymn zdrowych dzieciaków”.  
7. Na dzisiejszą imprezę każda klasa przygotowała okrzyk. Prosimy o 

prezentację.  
8. Wszystkie klasy przygotowały plakaty o tematyce sportowej, które 

zachęcają do uprawiania sportu, propagują aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu z rodziną. Zawiesiliśmy je w naszej 



plenerowej galerii , a potem będą one zdobiły nasze szkolne 
korytarze. Prosimy o gromkie brawa dla wykonawców plakatów.  

9. Aby należycie przygotować nasze ciała do rozgrywek 
zaproponujemy Państwu fantastyczną rozgrzewkę, którą poprowadzi, 
no właśnie, któż by to zrobił lepiej od naszego nauczyciela w-fu?  

  10.   Jesteśmy przygotowani, rozgrzani, chętni więc możemy rozpocząć   
          nasze rozgrywki. Najpierw będą zmagać się klasy I i ich rodzice. Dla  
          nich przygotowaliśmy wyścigi w workach i rzuty do celu.  
          Zapraszamy zawodników na start , a kibiców o doping. 
  11.   Klasy II i rodziców zapraszamy na małe boisko. Odbędą się tam  
          wyścigi rowerowe.  
  12.   Klasy III wraz z rodzicami na małym boisku rozegrają mecz w Dwa   
          ognie. Mecz będzie sędziował p. w-fista. Równocześnie na dużym  
          boisku asfaltowym klasy IV wraz z rodzicami będą zmagać się 
          na torze przeszkód.  
  13.   Przyszedł czas na klasy V i VI oraz ich rodziców. Dziewczęta z klas  
          V rozegrają na małym boisku mecz w siatkówkę. W tym czasie   
          chłopcy z klas Vi rozegrają mecz w piłkę nożną.  
 14.    Zapraszamy klasy V i VI oraz ich rodziców. Dziewczęta z klas VI  
          rozegrają na małym boisku mecz w siatkówkę. W tym czasie  
          chłopcy z klas V rozegrają mecz w piłkę nożną.  
 15.    A teraz konkurencja specjalne – przeciąganie liny dla rodziców i   
          nauczycieli na trawie za salą gimnastyczną.  
 16.    Prosimy wszystkich rodziców i uczniów o zgromadzenie się wokół  
          małego boiska. (Na zakończenie rozgrywek przewidzieliśmy   
          gimnastykę relaksacyjną.) Uczniowie przygotowali rewię mody  
          sportowej. Zapraszamy!  
 17.    Dziękujemy za wspaniały pokaz. Powoli zbliża się koniec naszej    
          imprezy. Przyszedł czas na rozdanie dyplomów. Prosimy p. dyrektor  
          o wręczenie dyplomów, a przedstawicieli uczniów, rodziców i   
          wychowanków klas o ich odebranie.  
 18.    Naszą imprezę zakończymy dyskoteką. Absolwenci naszej szkoły 
tworzą muzyczny zespół Riman2  , który przygrywać nam będzie do tańca. 
Dziękujemy gościom, rodzicom, nauczycielom i uczniom za udział i 
zaangażowanie podczas dzisiejszej imprezy. Życzymy miłej zabawy. 
  
 
  


