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SCENARIUSZ IMPREZY Z OKAZJI „DNIA CHŁOPAKA” 

Data:  29.09.2018 r. 

Czas trwania: około 2 godzin 

Miejsce: stołówka SOSW w Tanowie 

Uczestnicy: grupy wychowawcze z opiekunami 

Organizatorzy: wychowawcy Ewa Rytter, Katarzyna Wójcik 

 

Cele:   

 Integracja społeczności internackiej poprzez wspólną zabawę; 

 Utrwalanie wiadomości na temat różnic i podobieństw między chłopcami i dziewczętami; 

 Rozwijanie pomysłowości i wiary we własne zdolności i umiejętności 

 

Metody:  

 Rozmowa, objaśnienia, instrukcje; 

 Obserwacja, pokaz; 

 Samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających; 

 Zadań stawianych do wykonania 

 

Formy: zróżnicowana, grupowa, zespołowa; 

Środki dydaktyczne: muzyka dyskotekowa i utwory dobrane tematycznie do konkursów, sprzęt  

             odtwarzający muzykę i nagłaśniający, akcesoria fryzjerskie (grzebienie,   

             szczotki, gumki i spinki do włosów), krawaty, materiał ilustracyjny (symbole  

             marek samochodowych, zdjęcia sportowców), części garderoby męskie  

             i damskie, kosmetyki męskie i damskie, czasopisma męskie i damskie,  balony,  

             pianka i maszynki do golenia, drewniane klocki, gwoździe, młotki,  jajka,  

             pojemniki na żółtka, talerze głębokie, trzepaczki do białka, piłeczki „zośki”,  

            słodki poczęstunek i nagrody. 

 

Przebieg imprezy: 

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

 

1. Powitanie 

 

W weekend będzie święto Wasze, dzień prezentów, życzeń, 

Innych przyjemności już nawet nie zliczę! 

Dziewczynki z grup IV i V składają życzenia chłopcom: 

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu:  

Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,  

Ciastek - tylko tych najsłodszych  

Samochodów - tylko tych najszybszych  

Zabaw - tylko najweselszych  

Przygód - tylko najciekawszych ... i  

butów - takich, w których wszędzie możesz dotrzeć! 
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2. Życzenia na Dzień Chłopaka od prowadzących wychowawczyń: 

Bądźcie na co dzień dżentelmenami! 

Dżentelmen – wszędzie jest mile widziany. 

Nie przełazi przez parkany. 

Przed robotą się nie wzdraga. 

Tam gdzie może, to pomaga. 

Pierwszy kłania się znajomym. 

Nie jest psotny i łakomy. 

Mówi proszę i dziękuję. 

I zawsze się dobrze zachowuje. 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 
 
Konkursy i konkurencje przeplatane zabawą taneczną i owocowo - słodkim poczęstunkiem. 
Do każdej konkurencji „męskiej” wybieramy po jednym reprezentancie grupy I, II, III, 
a do zadań dla dziewcząt wybieramy reprezentantki grupy IV i V 
 

1. Zadanie I – konkurencja „męska” 
 
Zadaniem zawodników będzie wykazanie się umiejętnością zaplatania warkocza. Zawodnicy 
zaczynają i kończą zadanie przy muzyce „Chłopaki nie płaczą”, a jako modelki posłużą 
koleżanki z długimi włosami. 
 

2. Zadanie II – konkurencja „damska” 
 
W tej konkurencji każdy z zawodników otrzymuje rozwiązany krawat, który wybrana przez 
niego koleżanka musi zawiązać na jego szyi w ciągu piosenki „Chłop z Mazur”. Oceniamy styl, 
dokładność i pomysłowość jego wiązania. 

3. Zadanie III – konkurencja „męska” 
 
Chłopcy proszą  dziewczynki do tańca. Oceniamy jak chłopcy proszą do tańca, jak tańczą 
i w jaki sposób odprowadzają partnerki na miejsca. 
 

4. Zadanie IV – konkurencja „damska” 
 

Jaka to marka samochodu? Pokazane symbole muszą być rozpoznane, dodatkowo 
punktowane jest wskazanie kto w Ośrodku jeździ samochodem tej marki: 

 Mercedes 

 Opel 

 Renault 

 Volkswagen 
 

5. Zadanie V – konkurencja „męska” 
 
Jak nazywa się ten piłkarz: pokaz fotografii (informacja o tym w jakim gra klubie jest 
dodatkowo punktowana 

 Robert Lewandowski 
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 Arkadiusz Milik 

 Jakub Błaszczykowski 

 Wojciech Szczęsny 
 

6. Zadanie VI – konkurencja wspólna 
 
Wybieranie ze wspólnego kosza na bieliznę odzieży dla chłopca i dla dziewczyny. 
Dodatkowo punktowane jest nazywanie poszczególnych części garderoby: 

 sukienka, spódnica, halka, pończochy, rajtuzy, apaszka, szpilki, leginsy; 

 kalesony, podkoszulka, kąpielówki, sandały, spodnie, marynarka, bokserki 
 

7. Zadanie VII – konkurencja wspólna 

Wybieranie kosmetyków dla chłopca i dla dziewczyny. Nazywanie ich jest dodatkowo 
punktowane. 

 dezodoranty, perfumy, pianka  i pędzel do golenia, szminka, kremy, grzebienie, itp. 
 

8. Zadanie VIII – konkurencja wspólna 

 Wybierz gazety dla dziewczyny i chłopaka: 

 Auto –świat, Sport, CD-Akction, Komputer Świat, Popcorn, Click 

 Tina, Uroda, Wysokie obcasy, Chwila dla Ciebie, Życie na gorąco, Bravo 
 

9. Zadanie IX - kulinarne – konkurencja „męska” 
 

Reprezentanci grup mają za zadanie ubić białko jajka na „sztywno” ręczną trzepaczką. 
Po przechyleniu miski białko nie może wypaść. Oceniane będzie, na ile białko utrzyma się 
w misce. Dodatkowo oceniona będzie umiejętność oddzielenia białka od żółtka. 

 
10. Zadanie X - higieniczne– konkurencja „damska” 
 

Nadmuchane balony z narysowaną twarzą pokrywamy pianka do golenia. 
W tej konkurencji każda z zawodniczek ma za zadanie ogolić maszynką do golenia balon 
z „zarostu”. Oceniamy dokładność i delikatność w wykonaniu zadania. 

11. Zadanie XI  - kosmetyczne – konkurencja „męska” 
 

Chłopcy zapraszają wybraną dziewczynkę do stolika i wybranym przez siebie lakierem 
malują jej paznokcie przez minutę. Oceniamy jak dokładnie chłopcy pomalowali 
paznokcie, ich fantazję w doborze kolorów i liczenie się z gustem „klientki”. 

 
12. Zadanie XI - techniczne – konkurencja „damska” 

 
Dziewczęta jako reprezentantki grup, mają za zadanie w ciągu minuty wbić gwoździa 
w drewniany klocek. Oceniamy szybkość (ilość uderzeń młotkiem) i dokładność 
wykonanej pracy. 

13. Zadanie XII - siłowe – konkurencja „męsko - damska” 
 

Wybieramy spośród wszystkich uczestników zabawy najsilniejszego chłopaka 
i najsilniejszą dziewczynę. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedmuchać monetę na 
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stronę przeciwnika z zawiązanymi oczami. Dla żartu monety przysypujemy mąką. 
Oceniana będzie szybkość i dokładność wykonania zadania. 

 
14. Zadanie VI – sprawnościowe – konkurencja wspólna 

Podbijanie „Zośki” w rytm muzyki przez minutę. Oceniane jest ilość odbić woreczka bez 
upuszczenia go na ziemię i fantazja podczas odbijania. 

CZĘŚĆ KOŃCOWA 

1. Podziękowanie za wspólną zabawę. 
2. Porządkowanie stołówki. 
3. Pożegnanie uczestników imprezy. 


