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Scenariusz imprezy walentynkowej 

 

TEMAT: Miłość niejedno ma imię - zabawa walentynkowa 

DATA: 14 lutego 2012 r., godz. 11:00 

 

OSOBY PROWADZĄCE: 

 

Dorota Karczewska 

Małgorzata Januszewska 

 

MIEJSCE IMPREZY: 

 

sala gimnastyczna 

 

CELE OGÓLNE: 

 przybliżenie tradycji walentynkowych, 

 wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy członkami grup, 

 terapia poprzez taniec i muzykę 

 

CELE OPERACYJNE: 

 

Uczeń: 

 zna zwyczaje walentynkowe, 

 integruje się w zabawie, 

 przeżywa radość zabawy z kolegami i koleżankami, 

 umie wyrażać uczucia, 

 umie współdziałać w grupie, 

 usprawnia koordynację ruchową poprzez taniec i zabawy ruchowe 

 

METODY: 

 praktycznego działania, 

 zabawowa, 

 

FORMY: 

 zespołowa, 

 grupowa, 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 dekoracja walentynkowa sali gimnastycznej, 

 akcesoria potrzebne do przeprowadzenia konkursów, 

 nagrody, 

 słodycze, 

 piosenki o miłości , 
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PRZEBIEG IMPREZY 

 

1.Powitanie nauczycieli i uczniów 

 

Witam gorąco Dyrekcję Ośrodka, Grono Pedagogiczne i oczywiście uczniów w Dniu 

Zakochanych. 

Dzień Świętego Walentego z pewnością jest najbardziej romantycznym dniem w roku. To 

czas miłosnych wyznań, westchnień i obietnic. A także czas wręczania Walentynek, 

misiaków i słodkości. W tym dniu możemy naszym ukochanym jeszcze raz wyznać szczere 

uczucie, a tym których skrycie kochamy dać znać własnej obecności.  

 

A oto co stare prawdy ludowe mówią o miłości: 

 

1.Stara miłość nie rdzewieje. 

 

2.Nie ten kocha szczerze kto swą miłość głosi ,ale ten co w sercu cichutko ją nosi. 

 

3.Oczy są ślepe ,szukać należy sercem. 

 

4.Na miłość nie ma sposobu nie jest to chwila ni gra. Miłość jest piękną chorobą, która 

pada na serca dwa.  

 

5. Prawdziwą miłość poznaje się po tym, że nie można jej zniszczyć. 

 

 

KONKURENCJE 

 

1. TANIEC NA SERDUSZKACH Z PAPIERU 

 

Chętne dzieci dobierają się parami. Każda z par otrzymuje serce z czerwonego 

papieru . Pary tańczą w rytm muzyki. Po usłyszeniu przerwy muzycznej składają 

serca na pół i tańczą dalej. Wygrywa para, która zatańczy na najmniejszym kawałku 

papieru.  Nagrodzenie zwycięzców. 

 

Przerywnik muzyczny - zabawa taneczna 

 

2. TANIEC Z BALONEM 

 

Uczniowie dobierają się parami i otrzymują nadmuchany balon. 

Z balonem umieszczonym między brzuchami poruszają sie rytmicznie w  takt muzyki. 

Z parkietu schodzą pary, którym wypadł lub pękł balon . 

Balonu nie można poprawiać ani podtrzymywać rękami. 

 

3. KRĄŻĄCE SERDUSZKO 

 

Dzieci tańczą w rytm muzyki przekazując sobie serce. Gdy muzyka ucichnie uczeń  

trzymający serce w dłoni odpada z konkursu. 
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Przerywnik muzyczny - zabawa taneczna 

 

4. RZUT DO CELU 

 

Każdy z uczestników otrzymuje 5 papierowych kul. Wygrywa uczeń, który najcelniej 

trafi w papierowe serce. 

 

Przerywnik muzyczny - zabawa taneczna 

 

5. WALENTYNKOWE SERCE 

 

Na dużym sercu wypisane są imiona dziewcząt i chłopców. Po odwróceniu serca 

uczestnicy przekłuwają go igłą. Imię na które natrafimy należy do naszego 

ukochanego. 

 

Przerywnik muzyczny -zabawa taneczna 

 

6. PIERNIK Z CZEKOLADY 

 

Uczestnicy zabawy dobierają się w pary. Dziewczynki trzymają na tasiemkach serca z 

czekolady. Chłopcy próbują zjeść pierniki nie pomagając sobie rękami. Wygrywa 

para, która najszybciej zje ciastko.  

 

Przerywnik muzyczny -zabawa taneczna 

 

7. ZAKOŃCZENIE IMPREZY, ROZDANIE NAGRÓD, SŁODKI POCZĘSTUNEK, 

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ. 

 

8. POŻEGNANIE PIOSENKĄ PT. „TO JUŻ JEST KONIEC , NIE MA JUŻ NIC”. 


