SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE

SCENARIUSZ
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

14. 10. 2014 r. godz. 11:00

MIEJSCE UROCZYSTOŚCI – sala gimnastyczna
UCZESTNICY – Dyrekcja, rodzice, pracownicy, uczniowie
PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA – 30 min.
SCENARIUSZ – Magdalena Witkowska, Małgorzata Sterna, Anna Czarnecka, Katarzyna Duszkiewicz, Beata Szczypińska, Joanna Dołęga
OPRAWA MUZYCZNA – Magdalena Witkowska, Małgorzata Sterna, Joanna Dołęga
WYKONAWCY – Zespół wokalno – instrumentalny „AKORD

I ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI
PROWADZĄCY – BEATA
W imieniu uczniów naszej szkoły pragnę powitać tych wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość,
aby wraz z nami świętować Dzień Edukacji Narodowej. Witam Dyrekcję, rodziców oraz wszystkich
pracowników naszego Ośrodka.
PROWADZĄCY – BEATA
Baczność! Sztandar wprowadzić!
(werble – Magda)

II ODŚPIEWANIE HYMNU NARODOWEGO
PROWADZĄCY – BEATA
(hymn Polski – pianino - Magda)

• Do hymnu!
• Po hymnie!
PROWADZĄCY BEATA
Spotykamy się dziś, aby chociaż raz w roku podziękować wszystkim pracownikom naszego Ośrodka
za ich serce i trud wkładany w nasze wychowanie i nauczanie.
PROWADZĄCY – BEATA
Proszę Panią Dyrektor Beatę Brzostek o zabranie głosu.
III WRĘCZENIE NAGRÓD DYREKTORA
IV UROCZYSTE PASOWANIE NOWYCH UCZNIÓW
PROWADZĄCY – BEATA
Jak to bywa w naszej szkole, tego dnia również swoje święto mają Ci uczniowie, którzy poszerzyli nasze
szkolne grono. W tej drugiej części naszej uroczystości zostaną oni pasowani na uczniów naszej szkoły.
Zapraszamy teraz na środek sali tylko Wiktorię, gdyż Łukasz, który miał być dzisiaj także pasowany,
przebywa na turnusie rehabilitacyjnym. Prosimy p. Dyrektor o przystąpienie do uroczystego pasowania.
V ODŚPIEWANIE HYMNU SOSW IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
PROWADZĄCY – BEATA
Proszę wszystkich o powstanie. Odśpiewajmy teraz hymn naszej szkoły.
Baczność!
(akompaniament - Magda)

• Do hymnu!
• Po hymnie!
Baczność!
Sztandar wyprowadzić!
(werble - Magda)

Spocznij!
Usiądźmy.

VI PODSUMOWANIE KONKURSU
Po raz pierwszy w naszej placówce ogłoszony został przez redakcję naszej gazetki „Na tapecie” konkurs na
„najsympatyczniejszego nauczyciela, wychowawcę internatu, przedstawiciela obsługi i przedstawiciela
administracji” O tyle ważne jest to wyróżnienie, gdyż przyznawane jest przez nasze dzieci.
Prosimy p. Elę o zabranie głosu i podsumowanie konkursu.
VII PREZENTACJA SŁOWNO – MUZYCZNA
PROWADZĄCY – KASIA
A teraz zapraszamy wszystkich na krótką prezentację słowno – muzyczną.
PROWADZĄCY – ANIA
W szkole tańczymy i pięknie gramy,
krainę dźwięków wciąż odkrywamy.
Z muzyką przyjaźń kwitnie od lat,
bo z nią tak łatwo poznawać świat.
PIOSENKA „RYTM I MELODIA”
1. Opowiadania o miłości,
są zwykle wszystkie takie same.
Jeżeli cię to bardzo złości,
nie słuchaj, bo ja nie przestanę.
Bo można kochać mamę i tatę,
lub góry, morze, nieba błękit,
a w sercu na dnie mieć prócz tego
zwyczajną miłość do piosenki.
Ref. Rytm i melodia, rytm i melodia,
on taki mocny, ona łagodna.
Nie przechodź obok nich bez podania ręki,
cóż warte życie jest bez piosenki. (2x)
2. Można zajadać się ciastkami,
Wydawać forsę, ot ! na ciuchy,
Lecz bez muzyki to kochani,
Świat byłby smutny oraz głuchy.
Bo można kochać mamę i tatę,
lub góry, morze, nieba błękit,
a w sercu na dnie mieć prócz tego
zwyczajną miłość do piosenki.
PROWADZĄCY – KASIA
Wuefiści twierdzą zgodnie,
uśmiechając się pogodnie,
że najlepsza jest zabawa,
gdy się jakiś sport uprawia.
Niechaj każdy dziś się dowie,
Że sport w szkole daje zdrowie,
Siłę, radość, moc zabawy,
Lecz brak formy, bez zaprawy.

PIOSENKA „GIMNASTYKA”
(układ taneczny Karolinki)

1. Gimnastykuj się codziennie, zobacz jakie to przyjemne.
w zdrowym ciele zdrowy duch, pokaz jaki z ciebie zuch.
2. Raz przysiady, raz podskoki, ręce w górę lub na boki.
W zdrowym ciele zdrowy duch, pokaż jaki z ciebie zuch.
PROWADZĄCY – ANIA
(Magda gra na pianinie melodię zwrotki, a w tym czasie Ania czyta. Refren śpiewamy razem).

Jakich kolorów mi trzeba,
aby szczęście namalować.
Może tylko błękit nieba
wystarczyłoby szkicować.
A gdyby coś na zielono
Wycieczki, rajdy i spotkania.
Niech patrzących oczy płoną
Z jesiennego malowania
(śpiewamy)

Więc chodź, pomaluj mój świat,
Na żółto i na niebiesko.
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana Twoją kredką.
PROWADZĄCY – KASIA
Miłość muszę namalować,
Aby szczęście wciąż dawała,
Ale jak ją kolorować
Toż to barw paleta mała.
Może Pani mi pomoże,
By mój świat się zarumienił.
Zalśnił w pełnym słońca blasku
Kolorami całej ziemi.
(śpiewamy)

Więc chodź, pomaluj mój świat,
Na żółto i na niebiesko.
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana Twoją kredką.
PROWADZĄCY – ANIA
W jakiej to rodzinie, proszę mi powiedzieć
„z” stoi na końcu, „a” stoi na przedzie?
Opowiadają o świecie, choć ust nie mają,
wszystkie wyrazy się z nich składają.

PIOSENKA „ALFABET”
(gramy na bum bum rurkach :))

„A” jest na początku, a na końcu „Zet”
równy rządek liter, czyli al-fa-bet!
Baw się nimi śmiało, ułóż kilka słów
wyraź swoje zdanie próbuj znów i znów!
Ref. A co wy wiecie o alfabecie?
Czy już go znacie, czy go umiecie?
ABCDEFG
HIJ KLM NOP
RSTUWYZ
To jest właśnie al- fa- bet
PROWADZĄCY – KASIA
W szkole nie boimy się żadnej przygody.
Lubimy rajdy, wycieczki i leśne podchody.
Nauczycieli nęci moc światowych atrakcji,
Daleki kraje nie są straszne dla obsługi i administracji.
PIOSENKA „PIOSENKA NA WĘDRÓWKĘ”
Ref. Piosenka na wędrówki, piosenka na podróże.
Piosenka na wyprawy te małe i te duże.
Piosenka spakowała swe nutki do kuferka,
wędrować – będzie piosenka.
1. Ta piosenka lubi latać samolotem
lub kajakiem płynąć poprzez wielkie wody.
Samochodem kierować, na rowerze pedałować,
nie boi się żadnej przygody.
2. Tę piosenkę możesz włożyć do plecaka,
tę piosenkę możesz schować do walizki.
Na kraj świata wędrować i z piosenką podróżować
do krajów dalekich i bliskich.
PROWADZĄCY – ANIA
Za chwilę usłyszycie wiersz w wykonaniu Marcina. Przyjmijcie go od nas w prezencie. Wraz z piosenką, którą
za chwilę wykonamy, przekazujemy na Wasze ręce mały upominek.
(Ola i Karolinka roznoszą upominki)

PIOSENKA „NAUCZYCIEL MA SWÓJ DZIEŃ”
1. Za pierwsze litery, te trudne i proste,
za piesze wycieczki do parku po wiosnę.
Za wszystkie zadania, za wszystko co wiemy,
najpiękniej jak można dziś wam dziękujemy.
Ref. Nauczyciel ma swój dzień,
ty to wiesz i ja to wiem. (2x)

2. Za uśmiech, cierpliwość nad każdym zeszytem,
za miejsca nieznane na mapie odkryte.
Za wszystkie zadania, za wszystko co wiemy,
najpiękniej jak można dziś wam dziękujemy.
3. Za słowa życzliwe, za mądrość i serce,
i za to, że jutro dowiemy się więcej.
Za wszystkie zadania, za wszystko co wiemy,
najpiękniej jak można dziś wam dziękujemy.
VIII ZAKOŃCZENIE
PROWADZĄCY – KASIA
Dziękujemy, jak każdego roku…
Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele,
za to światło, co mroki rozjaśnia.
Dziękujemy Wam, nauczyciele!
Dziękujemy jak każdego roku!
Z każdym rokiem bardziej i goręcej, bo dzięki Wam, kochani,
wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej.
PROWADZĄCY – KASIA
A teraz zapraszamy wszystkich dorosłych na słodki poczęstunek.

