
 Scenariusz  spotkania integracyjnego ”Dzień Pieczonego Ziemniaka” przeprowadzonego na
terenie Szkoły Podstawowej nr 60 dla rodziców i dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.

Miejsce: korytarz szkolny.
Data: 20 października 2009
Temat: „Dzień Pieczonego Ziemniaka”
Cel główny: integracja rodziców ze szkołą.
Cele szczegółowe: uczeń potrafi:
- bawić się z rodzicami i kolegami na terenie szkoły,
- czuć się gospodarzem i godnie reprezentować szkołę,
- bawić się bezpiecznie,
- z uśmiechem przyjąć przegraną i cieszyć się z rodzicami z wygranej,
- twórczo myśleć przy tworzeniu stroju.
Uczestnicy: dzieci ze świetlicy i ich rodzice, wychowawcy ze świetlicy.
Metody: inscenizacje, konkurs strojów, konkurs na największego ziemniaka, konkursy sportowe,
wspólna zabawa, degustacja pieczonego ziemniaka.
Środki dydaktyczne: dekoracje, nagrania piosenek, gitara, ziemniaki, sól, pachołki, łyżki, słodycze
na nagrody.

Przebieg spotkania.

1. Powitanie przez uczniów klas pierwszych przybyłych gości rymowanką:
„Dzień Ziemniaka zaczynamy, rodziców i dziadków zapraszamy.”
„Święto Ziemniaka dziś w szkole mamy bawiąc się radośnie na pieczone kartofle czekamy”.
2. Wejście pary królewskiej i powitanie gości.

Król: Ja, Król Kartofel Wielki ogłaszam dziś święto Pieczonego Ziemniaka.
Niech każdy z Was ziemniaki szanuje, sprawiedliwie się nimi dzieli, niech nikomu
jedzenia nie brakuje.
Królowa: Wszystkim zgromadzonym przypominamy że ziemniaki w kuchni naszej są
najważniejsze: gotowane, smażone, pieczone ale nigdy surowe. Dziś na naszym dworze
ucztujcie i bawcie się wesoło.
3. Wykonanie piosenki „W deszczowym rytmie”

1. Choć za oknem taka plucha.
        Choć ulewny pada deszcz.
          Kiedy pada lubię słuchać.
       I ty ze mną spróbuj też.

Ref: Słuchać deszczowej muzyki.
na deszczowe skrzypce i smyki.
Słuchać jak rosną kałuże.
Te małe i te duże.
Bo właśnie tak kap-kap, kap-kap.

2. Ciągle kapie woda z góry.
        Jak to robi nie wiem sam.
        Skąd tę wodę biorą chmury.
        Czy tam w niebie mają kran ?

Ref: Słuchać deszczowej muzyki.
na deszczowe skrzypce i smyki.
Słuchać jak rosną kałuże.
Te małe i te duże.
Bo właśnie tak kap-kap, kap-kap.

3.  A wiatr swoje ma wybryki.



      Deszcz uparcie szyby tnie.
      Więcej wody niż muzyki.
      Czy to ktoś naprawdę wie.

Inscenizacja wiersza „Pomidor” Jana Brzechwy.
Pan Pomidor wlazł na tyczkę
I przedrzeźnia ogrodniczkę
-Jak pan może Panie Pomidorze?
Oburzyło to fasolkę:
- A ja panu nie pozwolę.
-Jak pan może Panie Pomidorze?
Groch zzieleniał aż ze złości:
-Że też nie wstyd tej waszmości!
-Jak pan może Panie Pomidorze?
Rzepa także go zagadnie:
Fe! Niedobrze Fe! Nieładnie
-Jak pan może Panie Pomidorze?
Rozgniewały się warzywa:
Pan już trochę nadużywa.
-Jak pan może Panie Pomidorze?
Pan Pomidor zawstydzony,
Cały zrobił się czerwony.
I spadł ze swej tyczki,
Do koszyka ogrodniczki.

Piosenka o jeżu.
 1. O to jeż mały jeż

    Jeż to bardzo śmieszny zwierz.
    Na polance sobie stoi
    I nikogo się nie boi
    Nawet wilka też.
2. Oto jeż mały jeż

        Kolce ma i wzdłuż i wszerz
          Gdy cię ukłuć taki kolec
       To okropnie musi boleć
        Nawet wilka też
 3. Oto jeż mały jeż

    Jeż to bardzo grzeczny zwierz.
    Bo choć w kolcach taki krzepki
    Nie ukłuje bez zaczepki.
    Nawet wilka też.

4. Recytacja wierszy przez oddział przedszkolny.
„ Już się jesień ......”

Już się jesień rozminęła z latem,
Przyszła pora na kolacje pstrokate.
Synowie i córki,
Siekajcie ogórki,
Selery i pory,
Marchew, pomidory



W drobniusieńką kratkę
Zrobimy sałatkę.

„Drzewo”
Stoi czarne drzewo
W jesiennym ogrodzie
Patrzę na nie co dzień
Latem miało drzewo
Zielona koronę
Na ramionach ptaki
Żółte i czerwone
Ręce wyciągało
Nieba dosięgało
I śmiało, się śmiało
Teraz stoi smutne
Chłoszcze je ulewa
Żal mi tego drzewa.

„Muchomorek”
Berecik czerwony
Ma białe kropeczki
Nie chcą go brać dzieci
Ani wiewióreczki
Ale mech zielony
Gaworzy
- Patrzcie jak mi z nim do twarzy.

5. Wykonanie piosenki przez klasy trzecie pt: „Idzie lasem Pani Jesień.”
Już lato odeszło
i kwiaty przekwitły,
a jeszcze coś w słońcu się mieni,
to w polu i w lesie
czerwienią się spójrzcie
korale, korale jesieni.

Ref: Idzie lasem Pani Jesień,
              jarzębinę w koszu niesie,
              daj korali nam troszeczkę,
             nawleczemy na niteczkę.

Włożymy korale, korale czerwone,
i biegać będziemy po lesie,
będziemy śpiewali,
piosenkę jesienną.

Ref: Idzie lasem ...............

6. Wykonanie przez klasy drugie harcerskiej piosenki „A ja mam swą gitarę” (akompaniament
gitarowy)

Chorałem dzwonków dzień rozkwita,
Jeszcze od rosy rzęsy mokre,
We mgle turkoce ciężka bryka
słońce wyrusza na włóczęgę
drogą pylistą, drogą polną
jak kolorowa panny krajka



Lato się toczy ku stodołom
Będzie tańczyć walca.

Ref: A ja mam swą gitarę
Spodnie wytarte i buty stare
Wiatry niosą mnie
Srebrzyste skrzypce stroją świerszcze

Żuraw się wsparł o cembrowinę
Wiele nanosi wody jeszcze,
Wielu się ludzi jej napije.

7. Rozstrzygnięcie konkursu na okazałego ziemniaka.
Wręczenie nagród.

8. Rozstrzygnięcie konkursu na jesienny strój.
Wręczenie nagród.

9. Zawody sportowe.
Ustawienie dzieci w dwóch rzędach.
Wyścig polegający na przeniesieniu ziemniaka na łyżce bez jego upuszczenia.
Próba trafienia ziemniakiem do wiadra które trzyma rodzić. O zwycięstwie decyduje ilość
ziemniaków wrzuconych do wiadra.
Slalom między ziemniakami, które zastępują pachołki.

10. Degustacja upieczonych ziemniaków.

11. Pożegnanie rodziców okrzykiem:
      Dzień Ziemniaka już kończymy, wszystkim miłego wieczoru życzymy.


