
Scenariusz II szkolnego turnieju sprawności manualnej
uczniów gimnazjum„ SPRAWNE RĘCE ”

Konkurs „Sprawne ręce” ma na celu:
� sprawdzenie posiadanych umiejętności manualnych w rozmaitych

sytuacjach praktycznych
� zwrócenie uwagi na przestrzeganie przez uczniów zasad BHP podczas

wykonywania kolejnych zadań
� obiektywną ocenę poziomu własnych umiejętności
� rozwijanie w uczniach umiejętności właściwie rozumianej rywalizacji
� wyzwolenie twórczej aktywności uczniów
� doskonalenie pracy zespołowej
� zaprezentowanie się szerszej społeczności uczniowskiej
� dostarczenie uczniom dobrej zabawy

Data prowadzenia turnieju: 24.01.2003r.
Miejsce: aula szkolna, SOSW Nr 10 we Wrocławiu
Czas trwania turnieju : 45 min.
Liczba uczestników: 18 uczniów gimnazjum + widownia
Odpowiedzialna: Grażyna Rogowska
Pomysłodawca, opracowanie scenariusza imprezy: Grażyna Rogowska
Wybór i opracowanie techniczne poszczególnych konkurencji: Grażyna
Rogowska, Beata Jaszczak, Iwona Guzek, Ewa Lipkowska.
Wykonanie pomocy i rekwizytów: Grażyna Rogowska, Ewa Lipkowska.
Wykonanie dyplomów: Beata Jaszczak
Wykonanie i przygotowanie dekoracji auli szkolnej: Iwona Guzek, Grażyna
Rogowska.
Prowadzenie imprezy: Grażyna Rogowska
Członkowie jury: p.dyr.Grażyna Eljasiak, p.Beata Paprocka-Bosy, p.Iwona
Guzek.

Struktura organizacyjna : w turnieju biorą udział 2 - osobowe drużyny
reprezentujące uczniów I, II i III klas Gimnazjum naszego Ośrodka - łącznie 18
osób; rywalizować będą ze sobą w czterech konkurencjach, każdy uczestnik
może wziąć udział tylko w dwóch wybranych przez siebie dziedzinach.
Konkurencje występować będą jedna po drugiej, w następującej kolejności:
szycie, papier, drewno, gotowanie. Czas przeznaczony na jedno zadanie około
7 minut.

• Szycie – uczniowie otrzymują naklejone na szarym płótnie formatu A5
bałwanki z białej flizeliny, koszyk z nożyczkami, poduszeczkę
z igłami oraz pojemniczek z kolorowymi koralikami o różnym
kształcie i wielkości. Zadaniem uczniów jest ozdobić bałwanka.
Członkowie jury będą oceniać przestrzeganie przepisów bhp w



czasie posługiwania się podstawowymi narzędziami krawiecki-
mi; nożycami, igłą, pomysł na dekorację, współpracę zespołu
oraz efekt końcowy, ilość przyszytych i wykorzystanych
elementów.

• Papier - każda drużyna otrzymuje jednakową książkę, oraz tych samych
wymiarów ozdobny papier pakunkowy i równej długości czerwo-
ną wstążeczkę. Zadaniem uczniów jest zapakować podręcznik w
jak najbardziej efektowny sposób, aby mógł on stać się prezen-
tem dla bliskiej osoby. W ocenie komisji liczyć się będzie cieka-
wy pomysł, opakowania książki oraz staranne przewiązanie jej
wstążką.

• Drewno - zespoły otrzymują drewnianą ramkę, do której muszą przybić
przy użyciu młotka i gwoździ wieszak. Następnie mają ją
ozdobić, naklejając gotowe elementy przygotowane z różnego
rodzaju materiałów, takich jak: naturalny korek, sznurek,muszle,
suszone owoce i kwiaty. Członkowie komisji będą brali pod
uwagę nie tylko najciekawsze kompozycje powstałe na ramkach,
ale również bogactwo użytych do tego celu materiałów.

• Gotowanie – przed przystąpieniem do ostatniej konkurencji, zawodnicy
zakładają fartuszki ochronne i chusteczki na głowę. Poczym
wszystkie drużyny otrzymują na tacy umyte warzywa
[ziemniak, marchew, cebula, pietruszka], które przy użyciu no-
żyka mają dokładnie obrać i oczyścić. Starannie obrane i ułożo-
ne warzywa na tacy, obierki i łupy w oddzielnym pojemniku
oraz ład i porządek na stanowisku pracy to główne kryte-
ria oceny tego zadania przez komisję.

Przebieg imprezy:

1) Powitanie wszystkich przybyłych do auli szkolnej uczniów i ich
opiekunów.

2) Zaproszenie poszczególnych drużyn biorących udział w turnieju o zajęcie
miejsc przy stolikach oznaczonych wizytówkami klas.

3) Przedstawienie członków jury: - przewodnicząca p. dyr. Grażyna Eljasiak,
pozostali członkowie; p. Beata Paprocka – Bosy, p.Iwona Guzek.

4) Zapoznanie obecnych z celami turnieju, jego przebiegiem, z zadaniami
poszczególnych konkurencji oraz z kryteriami oceniania przez jury.
Przystąpienie zawodników do kolejnych konkurencji:
szycie przyszywanie koralików;papier – pakowanie prezentu;
drewno – ozdabianie ramki;gotowanie– obieranie warzyw.



5) Po każdym zadaniu członkowie jury oceniają pracę poszczególnych
drużyn, przyznając im odpowiednią ilość punktów.

6) Ogłoszenie wyników przez przewodniczącą jury, wręczenie nagród
i dyplomów trzem najlepszym drużynom oraz rozdanie wszystkim
uczestnikom turnieju słodkichupominków i dyplomów za odwagę
i chęć wykazania się sprawnością manualną w czasie wykonywania
różnych zadań praktycznych na forum szkoły.

7) Zakończenie imprezy – podziękowanie zawodnikom, członkom komisji,
publiczności za wspaniały doping swoim kolego i koleżankom oraz
wszystkim obecnym za wspólną zabawę.

Opracowała Grażyna Rogowska
Nauczyciel SOSW Nr 10 we Wrocławiu

Rok szkolny 2002/2003






