Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie

SCENARIUSZ IMPREZY Z OKAZJI „ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
Data: 24.10.2012 r.
Miejsce: teren przy ścieżce edukacyjnej
Czas trwania: ok. 3 godzin
Uczestnicy: grupy wychowawcze z wychowawcami,
Organizatorzy: Anna Czarnecka, Aleksandra Słabczyńska, Renata Szpakowska, Jerzy Trybiński

CELE :
 Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy,
 Promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach,
 Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie,
 Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w pobliżu otwartego ognia.
METODY:
 Rozmowy, objaśnienia, instrukcje,
 Zabawowa – klasyczna,
 Praktycznego działania
FORMY:
 Grupowa,
 Zespołowa,
 Indywidualna.
POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 ziemniaki, folia aluminiowa, kiełbaski, kijki do pieczenia kiełbasek, ognisko, woda do gaszenia
w wiadrach, szarfy, wiaderka, wanienka, krzesła, kartki z nazwami, wykałaczki, nagrody.
PRZEBIEG IMPREZY
I CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Zgromadzenie i rozlokowanie uczestników imprezy.
2. Rozpalenie ogniska.
3. Powitanie wszystkich uczestników imprezy – każdy otrzymuje ziemniaka i zawija go w folię
wkładając do wanienki, po czym ziemniaki zasypywane są w popiele.
4. Grupy wyłaniają kapitana, ten losuje nazwę dla swojego zespołu: FRYTKI, ZIEMNIAKI W
MUNDURKACH, TALARKI, PUREE, ZIEMNIAKI PIECZONE, PLACKI ZIEMNIACZANE.
II CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Wspólne zasypywanie ziemiaków w ognisku.
2. Odczytanie listu od ZIEMNIAKA.
3. Przeprowadzenie konkursów :
 „Ziemniaczana koszykówka”(rzucanie do celu ziemniakami),
 „Sadzenie ziemniaków” (ziemniaki muszą znaleźć się w kopcach z szarf),
 Wyśpiewanie „Ody do ZIEMNIAKA“ – wcześniej każda grupa przygotowuje własną pieśń
(może być odśpiewana z kartki),
 „Jeżyk”(wykonanie jeżyka z ziemniaka i wykałaczek ,
 Pytania konkursowe „ TEST WIEDZY O ZIEMNIAKU“ 1 – 12 :
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Czy łodyga i liście ziemniaka są trujące? - odp: TAK,
Jak nazywa się proste narzędzie do kopania ziemniaków? – odp: MOTYKA,
Kiedy sadzimy ziemniaki? – odp: WIOSNĄ,
Jak nazywa się zbiór ziemniaków i kiedy się odbywa? – odp: WYKOPKI, JESIENIĄ,
W jakiej postaci można spożywać ziemniaki? – odp: GOTOWANE, SMAŻONE,
PIECZONE, ZAPIEKANE
6. Jak nazywa się mąka zrobiona z ziemniaków? – odp: MĄKA ZIEMNIACZANA
7. Jak nazywa się owad żerujący na liściach ziemniaka? - odp: STONKA
8. Wymień dwie potrawy z ziemniaków?
9. Wymień inne nazwy ziemniaka używane w języku polskim?
10. Skąd pochodzi ziemniak? – odp: AMERYKA POŁUDNIOWA, PERU,
11. Kto sprowadził ziemniaka do Polski, który z królów? – odp: JAN III SOBIESKI,
12. Jak nazywa się jadalna część ziemniaka? – odp: BULWA
1.
2.
3.
4.
5.

 Wspólne pieczenie kiełbasek, wyjęcie ziemniaków z ogniska, wspólny posiłek.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA
Podsumowanie i podziękowania.
Wspólne sprzątanie terenu, bezpieczne gaszenie ogniska.
Pożegnanie.
List od Ziemniaka
Tanowo, dn. 24.X.2012 r.
Kochane dzieci z Tanowa !
To ja Ziemniak. Kłaniam się Wam nisko. Będziecie dziś obchodzić moje święto, bo jestem przecież
bardzo popularny.
A wiecie skąd pochodzę? Zostałem przywieziony, a raczej przypłynąłem z
Ameryki Południowej, a konkretnie z Peru, gdzie uprawiali mnie Indianie.
Około 500 lat temu przywędrowałem, znowu to przywędrowałem, a tak
naprawdę, jak wspomniałem wcześniej przypłynąłem z panem Krzysztofem
Kolumbem (wielkim żeglarzem do Europy. Początkowo stosowano mnie jako
lekarstwo, a moje kwiaty wykorzystywano do układania bukietów.
Do Polski sprowadził mnie król Jan III Sobieski w XVII w. Wtedy
przekonywano się do mnie dość długo. Na początku uważano bowiem, że
szkodzę zdrowiu. A przecież obecnie goszczę niemal codziennie na Waszych
stołach. Mogę być gotowany, smażony i pieczony. Możecie mnie jeść jako frytki lub chipsy, jestem
w różnych sałatkach jarzynowych.
Teraz właśnie mamy czas zbioru ziemniaków czyli wykopki. Dawniej, w wielu wsiach z tej okazji
świętowano. Przywróćmy dawne tradycje i świętujmy wspólnie !
Życzę Wam przyjemnej zabawy.

Wasz Kartofel.

