
SENARIUSZ IMPREZY INTEGRACYJNEJ
„ ŚWIĘTO RODZINY”

Przebieg imprezy.

Część I
1. Powitanie. Zabawa ruchowa ześpiewem: „Wszyscy są”. Dzieci i rodzice tworzą

dwa koła współśrodkowe. Dzieci wewnętrzne, rodzice zewnętrzne. Wśrodku kół
stoi nauczyciel. Piosenkę wykonuje się 4 razy kolejno: nauczyciel, dzieci, rodzi-
ce, wszyscy razem.
W czasieśpiewania pierwszego wersu koła krążą w przeciwne strony.

„Wszyscy są, witam was, zaczynajmy już czas”.
W czasieśpiewania drugiego wersu:

„Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy”.
Śpiewający zatrzymują się, pokazują na siebie, innych, klaszczą trzy razy w dło-
nie. Następnie witają się z osobami stojącymi w pobliżu.

2. Wręczenie zaproszonym gościom znaczków okolicznościowych przygotowanych
przez dzieci.

3. Rodzice odprowadzani przez dzieci zajmują wcześniej przygotowane miejsca na
sali.

4. Prezentacja przygotowanego przez dzieci występu artystycznego.

Dziecko I
Kocham Cię Mamo, Kocham Cię Mamo,
bo Twoje serce za Twoje bajki,
bije jak refren o kocie, który
w mojej piosence. nie palił fajki...

Kocham Cię Mamo,
bo serce Twoje
bije tak samo
jak serce moje.

Dziecko II
Moja Mama już od rana Mama gładzi mnie po głowie,
wciąż jest we mnie zakochana... i zapomina o sobie...
A ja także w sercu Mamy Bo myśli o mnie
Jestem co dzień zakochany! bez końca.

Moja Mama pełna słońca.
(Ryszard Przymus)

Piosenka:Polonez o mamie. (kaseta: Muzyka klasa 3, M.Tomaszewska)



(wchodzą trzej synkowie: scenka)

Razem:
Czy to zimą, Wszędzie i wciąż
czy to latem – to pamiętaj!
Przez cały rok Zwłaszcza dziś
DBAJ O TATĘ! w Dniu JegoŚwięta.

Synek I:
Ja, rzecz jasna, pamiętałem
i talerze pozmywałem,
zbiłem szklankę –
znam się na tym...
Tak zacząłem ten DZIEŃ TATY.

Synek II:
Ja też o Tatę zadbałem:
śmieci w kuchni wysypałem...
Tak ogromnie się śpieszyłem,
że o próg się przewróciłem!
Lecz je znowu pozbierałem
do wiaderka i pognałem
do zsypu w naszym wieżowcu...
Tak pomagałem rano Ojcu!

Synek III:
Ja troszeczkę znów zaspałem,
ale co zrobić – wiedziałem!
Zbiegłem po schodach cożywo
do sklepiku po pieczywo.
Nie dostrzegłem Taty w drodze!
Wracam z pełną siatką... Wchodzę
do mieszkania: na stoliku
stos grahamek, rogalików...
Bo, jak co dzień, mój Ojczulek
zadbał, by nie zbrakło bułek!

Razem:
Cóż? Przygody nieraz mamy,
lecz o Tatach pamiętamy.
Czy to zimą, czy to latem –
przez cały rok DBAJ O TATĘ!



(scenka: dziewczynka, dwaj chłopcy, dwaj tatusiowie)

Chłopiec I:
Tato, jesteś jak lato
z wędką...
Tato, nie chodź tak prędko!
Ja jestem trochę mniejszy,
niewielki jak ten wierszyk.
Latem siądziemy nad rzeczką,
spojrzymy, jak płynie woda.
Razem z Tobą i Mamą,
piękna jestświata uroda!
A to piękna i sportowa...(pokazuje rakietę)

Tata I:
Rakieta?!

Chłopiec I:
Tak, tenisowa!

Chłopiec II: (wskazuje na dziewczynkę)
Ustępuję damom...
I siostrze... Moniko!
Pozdrów Tatę słońcem
i latem w wierszyku.

Dziewczynka(uśmiech, wesołe dygnięcie):
Jak to dobrze z tatą iść przez las.
– Tutaj dębu liść, a tu stary głaz –
objaśnia tata.
Jak to dobrze z tatą iść przez pole.
– Tam skowronek, a tu mrówka
ciągnie trawy nić –
objaśnia tata. (...)
Jak to dobrze z tatą iść przezświat!

(dziewczynka podaje ojcu piłkę)
A tu upominek – piłka.
Miła z piłką każda chwilka...

Tata II:
Odświętnie dziękuję! Chętnie potrenuję...

Tatusiowie (razem):
Dziękujemy za skakankę, piłkę i rakietę...
Dzięki nim każdy z nas zmieni się w poetę!



Tata I:
Na tej skakance przeskoczę Himalaje!

Tata II:
Na rakiecie pomknę przez kosmiczne kraje!

Tatusiowie (razem):
Bądźmy dziećmi, moi mili!
Chcemy byśmy się bawili
wszyscy – w DNIU OJCZULKÓWŚWIĘTA...
Potem na naszej skakance
wykonamy skoczne tańce...
Podrzucimy piłkę w górę
i coś zaśpiewamy chórem.
A na koniec, jak już wiemy,
na rakiecie pofruniemy!

Dzieci:
Ten dzień trzeba zapamiętać!
Lato, lato jest przed nami!
Razem z Wami i z Mamami...
Chodźmy do nich.
Dobrze razem
iść w wakacje – polem lasem...
Dobrze, dobrze być dzieciakiem,
a najbardziej – chyba latem?

Piosenka:Taniec z tatą. (kaseta: Muzyka klasa 3. M.Tomaszewska)

Dziecko III:
Skończona inscenizacja,
opadła kurtyna...
Ale nowe przedstawienie
w Tobie się zaczyna!

Znów przeżywasz, znowu myślisz,
śmiejesz się i wzruszasz.
I na scenę wyobraźni
odważnie wyruszasz.

Miej swój teatr i odwiedzaj
aktorów na scenach,
by powtarzać i odmieniać
wraz z nimi – marzenia...

Piosenka:Najlepiej razem. (kaseta: „Wesoła szkoła” klasa 3)



Część II
Zaproszenie rodziców do wspólnych konkursów, gier i zabaw ruchowych.
Zabawy integracyjne – tańce w formie opowieści ruchowej:

1. Improwizacja tańca „Samolot”.
- włączanie silników
- zapięcie pasów bezpieczeństwa
- wyglądanie przez okno
- lot samolotu

2. Improwizacja tańca „Ciasto”.
- przygotowywanie składników
- otrzepywanie rąk
- wbijanie jajek: sięgamy, rozbijamy o ramię mówimy: „pyk”

wbijamy jajko do ciasta „chlup”
wyrzucamy skorupkę za siebie „siup”.

- ugniatamy ciasto
- wałkujemy
- ozdabiamy, posypujemy
- częstujemy

3. Zabawa: Odnajdywanie się głosami „rodzin zwierząt”.
Należy przygotować karteczki z napisami 6 – 8 nazw zwierząt (po kilka jedna-
kowych nazw, tak aby starczyło dla wszystkich uczestników) np. cztery napisy –
koza, 5 napisów –kot, 3 napisy –kaczka itp. Następnie każdy uczestnik losuje
jedną karteczkę, odczytuje po cichu i naśladuje głos wylosowanego zwierzątka,
starając się znaleźć swoją rodzinę. Wszyscy szukają się jednocześnie. Zabawa
kończy się prezentacją głosów odnalezionych rodzin.

4. Zabawa z workiem.
Dorośli tworzą większe koło na zewnątrz, dzieci – mniejsze wśrodku. Gra do-
wolna, rytmiczna muzyka. W tym czasie w każdym kole „wędruje” worek z róż-
nymi częściami garderoby. Podczas przerw w muzyce, ta osoba która trzymała
worek, jedną ręką wyciąga coś do ubrania i ubiera się. Po wyczerpaniu ubrań na-
stępuje pokaz i przedstawienie „swoich” strojów.

5. Dzieci prezentują znaną im zabawę „Siedmiokroczek” i uczą rodziców.
Siedmiokroczek
Ustawienie: w kręgu,

Tekst piosenki, przebieg zabawy:
Siedem kroków – zbliżamy się siedmioma krokami
najpierw w przód do środka koła
Potem siedem kroków wstecz – wracamy na obwód koła
tra, la la tra la la – wysuwamy na zmianę raz lewą,
i już taniec każdy zna raz prawą nogę stawiając ją na pięcie

obrót wokół własnej osi



Do kolegi odwróć się – odwracamy się do partnera
Podaj rękę, albo dwie bis –podajemy najpierw prawą

potem lewą rękę
hejże ha, hejże ha – obroty parami
I już tańczysz tak jak ja bis –3 przytupy (pary ustawiają się tak,

aby powstało zewnętrzne
i wewnętrzne koło)

Potem ręce weź pod bok – opieramy ręce na biodrach
podskocz siedem razy hop –wykonujemy siedem podskoków
hop hop hop, hop hop hop –koła cwałem w prawą stronę
Jaki łatwy ten podskok bis (bis – w lewo)

– 3 przytupy
W kole stańmy wszyscy wraz – ustawiamy się w jedno koło
I zatańczmy jeszcze raz –chwytamy się za ręce
tra la la, tra la la –podskokami krążymy w prawą stronę
I zabawa dalej trwa bis (bis – w lewo)

– 3 przytupy

6. Zabawa odreagowywania: O co poproszę złotą rybkę.
Dzieci i dorośli siedzą w kole i ujawniają swoje marzenia. Mają za zadanie przed-
stawić ruchem o co poprosiliby złotą rybkę, gdyby ją spotkali.
Zajęcia praktyczne: Wykonywanie rodzinnych albumów pt. „Moje marzenia”.
Uczestnicy do dyspozycji mają karton, kredki, flamastry, akwarele, wstążkę,
sznurek, włóczkę itp. – technika dowolna.

7. Prezentacje albumów rodzinnych.

8. Realizacja wybranego marzenia.
Rodzice i dzieci analizują rodzinne albumy, wybierają w tajemnicy przed pozo-
stałymi członkami rodziny jedno z marzeń i starają się je zrealizować. Zadanie to
wymaga wcześniejszego przygotowania potrzebnych materiałów (kredki,ścinki
tekstylne, bibułka, nożyczki, klej itp. .

9. Spełnianie marzeń.
Rodzicie i dzieci poprzez pantomimę, wręczanie wykonanych przedmiotów, ry-
sunków itp. spełniają wybrane wcześniej marzenia.

10.Dzieci prezentują znaną im zabawę „Kr ąg przyjaźni” i uczą rodziców
- Kr ąg przyjaźni (znana zabawa zuchowa).

Tekst piosenki, przebieg zabawy:
Więc chodź, zawiążmy krąg,
niech przyjaźń złączy nas,
bo w kręgu przyjaźni
najszybciej mija czas.

Wszyscy maszerują w kole. Kiedy kończy się piosenka zatrzymują się i zwracają
twarzą do środka koła. Prowadzący zabawę mówi: „kciuki do góry” wyciągając



jednocześnie przed siebie ręce z uniesionymi w górę kciukami. Wszyscy powta-
rzają polecenie i gest. Następnie wszyscy razem mówią po cichu „cziku – czaka,
cziku – czaka” kołysząc jednocześnie biodrami i przestępując z nogi na nogę.
Potem odwracają się w prawo i z wyciągniętymi przed siebie kciukamiśpiewają
piosenkę od nowa. Po kolejnych zwrotkach na tej samej zasadzie przybywają
nowe polecenia: „kolana ugiąć”, „stopy do środka”, „głowa do tyłu”, „język na
brodę”.

11. Poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Część III
Wyjście na boisko szkolne. Konkursy, gry i zabawy zręcznościowe. (Konkursy można
też przeprowadzić na sali gimnastycznej).Konkursy, gry i zabawy zręcznościowe, na-
gradzane są okrzykami i brawami.

1. Zbieranie zapałek (patyczków).
W konkursie uczestniczy 4 zespoły rodzinne, po 3 osoby w zespole. Wcześniej
należy rozsypać po zakamarkach sali (terenu) dwa pudełka kolorowych patycz-
ków np. czerwone i niebieskie (patyczków musi być jednakowa, znana uczestni-
kom ilość). Wygrywa zespół, który szybciej zbierze wszystkie swoje patyczki.

2. Konkurs zręcznościowy: Zaplatanie warkoczy.
- 4 zespoły 2 osobowe
- 4 komplety szarf, linek lub grubych sznurków bieliźnianych po trzy dla

każdego zespołu.
Zadaniem zawodników jest jak najszybsze zaplecienie warkocza (jeden zawodnik
trzyma linki, drugi zaplata).

3. Wyścig do piłki.
- dwie drużyny po 4 – 7 osób
- miejsce wyznaczone liniami startu i mety (około 30 kroków)
- przybory: piłeczki palantowe lub klocki, woreczki gimnastyczne (przybo-

rów ma być o połowę mniej niż zawodników).
Przebieg zabawy: Uczestnicy stoją wzdłuż linii startu w szeregu naprzemiennie
z obu drużyn. Na sygnał wszyscy biegną w kierunku mety. Każdy uczestnik stara
się chwycić tylko jedną piłeczkę. Kto ją zdobędzie uzyskuje punkt dla swojej
drużyny. Zwycięża drużyna, która zdobędzie więcej punktów w trzech biegach.

4. Zanieś – przynieś.
- dwie drużyny po 4 – 7 osób
- zaznaczona linia startu i mety (20 – 30 kroków)
- przybory: dowolne przedmioty w ilości liczby zawodników.

Drużyny ustawiają się rzędem na linii startu. Na sygnał prowadzącego pierwsi
z rzędów podnoszą z ziemi przedmiot i biegiem zanoszą na metę, gdzie pozosta-
wiają go i wracają do swojej drużyny, dotykając ręki następnego uczestnika. Te-
raz on biegnie i zanosi kolejny przedmiot itd. Następnie każdy z zawodników



drużyny biegnie po jeden zaniesiony przedmiot i przynosi go na linię startu. Wy-
grywa drużyna, która szybciej wykona zadanie.

5. Gra: Kopciuszek.
- 4 zespoły po 3 – 4 osoby

Każdy uczestnik zespołu otrzymuje torebkę z tą samą liczbą różnych ziaren. Po
kilkakrotnym wymieszaniu zawodnicy wysypują je przed sobą i na sygnał ukła-
dają według gatunków. Zwycięski zespół otrzymuje tytuł „Zręczny Kopciuszek”.

6. Dzieci uczą rodziców: Pląs „Idzie zuch”.
- Idzie zuch

Tekst piosenki, przebieg zabawy:
Przygotował zuch dwie nogi,
(dzieci lekko pochylone rytmicznie dłońmi uderzają o uda)
do dalekiej długiej drogi.
(maszerują w miejscu)
Noga lewa, noga prawa,
(unoszą lekko wyprostowaną lewą nogę jednocześnie uderzając lewą
dłonią o udo, to samo z prawą nogą)
dla nas podróż to zabawa.
(maszerują w miejscu)

Ref. Idzie zuch, wicher dmucha
(dzieci odwracają się w prawo, maszerują w kole jeden za drugim,
unoszą ręce, machają nimi w górze)
i do tyłu ciągnie zucha.
(każde dziecko chwyta w pasie dziecko stojące przed nim, dzieci lek-
ko ciągnąc cofają się do tyłu)
Ale zuch się nie przejmuje
i wesoło maszeruje.
(dzieci z powrotem maszerują w kole)

Przygotował zuch dwie ręce,
tylko dwie, bo nie miał więcej.
(dzieci wyciągają przed siebie ręce, miarowo nimi potrząsając)
Ręka lewa, ręka prawa,
(wyciągają przed siebie lewą rękę, rytmicznie nią potrząsają, to sa-
mo prawą ręką)
dla nas praca to zabawa.
(uderzają ręką o rękę, jakby otrzepywały je)

Ref. Idzie zuch...



7. Zbiórka rodzin w kręgu.

Podsumowanie konkursów. Wymiana opinii. Podziękowanie za udział
w zawodach i wręczenie przez dzieci odznak „Wzorowa rodzina”
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