
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

Data realizacji:27.11.2002 – 29.11.2002 r.
Prowadzący: Alina Adamiak
Temat bloku: W krainie wróżb.
Temat dnia: Wieczór czarów i wróżb w wigilię świętego Andrzeja.

Cele ogólne:
� Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wróżb andrzejkowych
� Pobudzanie wyobraźni i pomysłowości dzieci
� Budzenie szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych
� Rozwijanie aktywności twórczej

Cele szczegółowe:
� Zna historię tradycji andrzejkowych
� Przeprowadzi wróżby andrzejkowe
� Wypowiada się pełnym zdaniem na dany temat
� Poprawnie zapisze ze słuchu tekst z trudnościami ortograficznymi
� Dostrzega prawidłowości w tabelkach liczbowych
� Zna zasady układu kompozycyjnego otwartego
� Potrafi współdziałać w zespole
� Chętnie uczestniczy w zabawach

Metody:
� Słowne – pogadanka, praca z tekstem
� Oglądowe – pokaz, obserwacja
� Działań praktycznych

Formy pracy:
� Zbiorowa
� Grupowa zróżnicowana, jednolita
� Indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:
� Podręcznik, karty pracy „Wesoła szkoła” cz.1, strona internetowa

www.htm.muzeum.gazeta.pl, papier pakowy, farby,stemple
ziemniaczane,tapeta,serwetki, puzzle, kwadraty magiczne, karty,
labirynt,dyplomy.



Zapisy w dzienniku:

1.Wyraziste czytanie tekstu pt. „Andrzejki”.Dłuższe kilkuzdaniowe wypowiedzi
na temat postaci i zdarzeń.Zapoznanie się z historia i tradycjami andrzejkowymi
Dostrzeganie prawidłowości w tabelkach liczbowych.. Pisanie ze słuchu –
wyrazy z „rz’ i”ż’.Improwizowanie melodii do podanego tekstu.

2.Projektowanie wzoru papieru dekoracyjnego – zasady układu
kompozycyjnego otwartego.

3.Wieczór czarów i wróżb w wigilię świętego Andrzeja – „ANDRZEJKOWY
BAL CZARODZIEJÓW”.

Opracowała: Alina Adamiak



PRZEBIEG ZAJ ĘĆ

I DZIE Ń AKTYWNO ŚCI

1.Stworzenie sytuacji wprowadzającej w temat dnia. Uzupełnianie kartki z

kalendarza – K.97ćw.1

2.Słuchanie czytanego przez nauczyciela utworu pt. „Andrzejki” – p.s.113

3.Dłuższe wypowiedzi połączone z odczytaniem odpowiednich fragmentów

utworu:

− Jakiego figla spłatali bracia babci, kiedy była dziewczynką?

− W jaki sposób dziewczynki wróżyły z wosku?

4. Opowiadanie nauczyciela o historii i tradycji wróżb andrzejkowych –

prezentowanie artykułu - „Jak wróży się w andrzejkową noc i co z tego wynika”

- „Gazeta Wyborcza”,strona internetowa www. Gazeta Wyborcza - Jak wróży

się w andrzejkową noc i co z tego wynika.htm.muzeum.gazeta.pl

− Wróżby to stary jak ludzkość sposób na oswojenie niepewnej przyszłości.

Wierzono,że są dni, kiedy duchy przodków wracają na ziemię i

odsłaniają odrobinę nieznanego.

− Panny wróżyły zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja, kawalerowie

ożenek w przeddzień świętej Katarzyny.

− Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta nie tylko w prawie

wszystkich regionach Polski, ale także w Niemczech,

niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach,

Rosji, Rumunii, na Ukrainie i Białorusi oraz w krajach

śródziemnomorskich, zwłaszcza wGrecji.



− W zbliżonej do dzisiejszej postaci andrzejkowe wróżby pojawiły się

mniej więcej na przełomie XVI i XVII w. Najbardziej popularne i dające

najszersze pole interpretacji byłolanie wosku, cyny lub ołowiu.

− W andrzejkowy wieczór bardzo ważną rolę odgrywałyzwierzęta

domowe. Pies, kot, gąsior, byczek, kozioł, a nawet najzwyklejsza kura

przepowiadały, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż, a takżez której

strony nadejdzie narzeczony. Ba, potrafiły nawet wywróżyć, w jakim

wieku i kondycji będzie wybranek.

− Czasami pannom udawało się poznać imię przyszłego męża, a nawet

zobaczyć, jak będzie wyglądał. Wystarczyło nocą zajrzeć do studni lub

zerknąć w lustro, gdy wybije północ. Dziewczęta wróżyły także zbutów,

drobnych przedmiotów ukrytych pod talerzykami, gałązek wiśni.

Przydatne były nawetobierki z jabłek

− Andrzejkowe wróżby przetrwały do dziś, mimoże przez stulecia Kościół

potępiał je jako zabobony. Upominano,że dzień świętego Andrzeja to już

adwent i należy zachować wstrzemięźliwość w uciechach. Biskup

kujawski i pomorski Szembek wydał w 1727 roku edykt, w którym

zakazywał wróżebnego "spuszczania wosku" jako "sposobu od czarta

podanego.

5.Pisanie ze słuchu – pisownia wyrazów z „ż”, „rz”.

Od ranażartujemy. Powodem są andrzejkowe wróżby. Dziewczynki ulały z

wosku trzy drzewa, a chłopcy samolot. Terazżartują, że polecą nim po

Andrzeja.

6.Improwizacja melodii do podanegoprzysłowia andrzejkowego: „Naświętego

Andrzeja błyska pannom nadzieja”.

7.Andrzejkowe wróżby liczbowe – dostrzeganie prawidłowości w tabelkach

liczbowych – K.M.58

8.Podsumowanie dnia



PRZEBIEG ZAJ ĘĆ

II DZIE Ń AKTYWNO ŚCI

1.Projektowanie wzoru papieru dekoracyjnego mającego ozdobić„Czapkę

czarodzieja”- główny atrybut czarodzieja na „Andrzejkowym Balu

Czarodziejów i Wróżek”.

2.Zapoznanie z pojęciami: układ otwarty, układ zamknięty, obserwacja i

wyszukiwanie różnic w wymienionych układach.

3.Obserwowanie wzoru, motywu dekoracyjnego na przyniesionych

serwetkach,chustkach, tapecie:

− powtarzanie się wzoru w rytm

− rozmieszczenie wzoru na tle względem siebie – blisko, daleko,tworzą

luźny bądź zwarty układ

− rozłożenie pionowe,poziome, po skosie wzoru

4.Projektowanie wzoru papieru:

− grupa I – wycinanie i przyklejanie gotowych elementów

− grupa II - odbijanie stempla

5.Wystawa i ocena prac.

6.Przygotowanie sali lekcyjnej do „Andrzejkowego Balu Czarodziejów i

Wróżek”.

− Ustawienie trzech domów, w których zamieszkają czarodzieje

− Przygotowanie rekwizytów potrzebnych do wróżb andrzejkowych

− Przygotowanie „stołu słodkości”

Opracowała: Alina Adamiak



III DZIE Ń AKTYWNO ŚCI

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – WIECZÓR CZARÓW I WRÓŻB W WIGILIĘ

ŚWIĘTEGO ANDRZEJA – 29.11.2002 r.

1. Uczniowie przybywają na spotkanie andrzejkowe w strojach

wróżek, czarodziejów. Każdy czarodziej, aby dostać się do krainy

czarów i wróżb musi posiadać czarodziejską różdżkę i czapkę

czarodzieja.

2. Podczas zabawy czarodzieje będą zamieszkiwać trzy domy:

DOM NIEBIESKI, DOM ZIELONY, DOM CZERWONY.

3. Przed wejściem na salę każdy uczeń losuje DOM, w którym na

czas zabawy zamieszka. Po trzykrotnym uderzeniu różdżką w

szklaną misę losuja lewą ręka swój przydział.

4. Dom niebieski to MARZYCIELE, osoby obdarzone bujną

wyobraźnią; dom czerwony to WIERNI PRZYJACIELE, osoby,

które znają cenę przyjaźni; dom zielony to OPTYMIŚĆI, nie

straszne im przeciwności losu.

5. Spotkanie rozpoczyna znana andrzejkowa wróżba – LANIE

WOSKU. Czarodzieje oglądają zastygły wosk i jego cień na

ścianie.

Następnie czas, aby każdy poznał imię czarodzieja,czarodziejki, który(a)

podczas tego wieczoru będzie jego sympatią. W tym celu „czarodziejską”

szpilką przekłuwają papierowe serce, na którym ukryte zostały imiona.

Ustawiamy też prawe buty, jeden za drugim, od najdalszego końca sali,

aż do drzwi. Pierwszy but, który wyjdzie za próg wróży szczęście w

miłości.



6. Podczas całego spotkania wszystkie trzy domy mają do wykonania

SIEDEM tajemniczych zadań. Wszystkie dzieci ubiegają się o

zdobycie DYPLOMU CZARODZIEJA. Oto zadania:

� Każda drużyna ma do ułożenia trzydziesto elementowe

pudełko PUZZLI – CZARODZIEJEĆWICZĄ

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

� KWADRAT MAGICZNY – ażeby kwadrat stał się

kwadratem magicznym, wszystkie sumy w rzędach,w

kolumnach, na ukos, w lewo i w prawo muszą być sobie

równe - CZARODZIEJEĆWICZĄ LOGICZNE

MYŚLENIE

� LABIRYNTY – czarodzieje muszą pokonać dwa labirynty -

CZARODZIEJEĆWICZĄ ZMYSŁ OBSERWACJI

� DOMEK Z KART – CIERPLIWOŚĆ to cecha, nad którą

pracują dzieci. Z pięciu kart należy zbudować domek.

� MAGICZNE ZAKLĘCIE - CZARODZIEJE

SPRAWDZAJĄ SWOJĄ POMYSŁOWOŚĆ.

� RECEPTURA MAGICZNEGO NAPOJU – napój musi

składać się z pięciu składników, należy tez podać: Jakie

czarodziejskie działanie ma napój? CZARODZIEJE

SPRAWDZAJĄ SWOJĄ POMYSŁOWOŚĆ.

� CZARODZIEJSKI TANIEC – cała drużyna przygotowuje

wspólny układ taneczny, który następnie prezentuje.

Poszczególnekonkurencje przeplatane są słodkim poczęstunkiem i

zabawą przy muzyce.

8. Na zakończenie andrzejkowego spotkania wszyscy czarodzieje i

czarodziejki otrzymują „DYPLOM CZARODZIEJA”.

Opracowała: Alina Adamiak


