W dniu 14 lutego 2019 o godz.16:00
zapraszamy do stołówki Ośrodka
wszystkich, którzy kochają i są zakochani.
W trakcie balu czekają na Was
wyjątkowe konkursy i atrakcje!
Będzie romantycznie i tanecznie!

ORGANIZATORZY – Dorota Karczewska, Ewa Rytter

Scenariusz imprezy walentynkowe

TEMAT: Miłość niejedno ma imię
DATA: 14 lutego 2019 r., godzina 16:00
PROWADZĄCE:
 Dorota Karczewska
 Ewa Rytter
MIEJSCE IMPREZY
internat (stołówka)
CELE OGÓLNE:
 terapia poprzez taniec
 kultywowanie tradycji walentynkowych
 zachęcanie uczniów do okazywania uczuć innym osobom( koleżankom, kolegom)
 czerpanie radości ze wspólnej zabawy
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:
 czynna - zadań stawianych do wykonania
 słowna - rozmowa, objaśnienia, instrukcje
 oglądowa - pokaz, obserwacja
 praktycznego działania

FORMY:
 zespołowa
 grupowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 dekoracja walentynkowa
 akcesoria potrzebne do przeprowadzenia konkursów
 puzzle w kształcie serc
 nagrody, słodycze
 piosenki o miłości
PRZEBIEG IMPREZY
W dniu Św. Walentego , nic nie może dziać się złego, nikt nie może się dziś złościć,
bo dziś nadszedł dzień miłości. Mamy dzisiaj Walentynki. Święto chłopca i dziewczynki.
Takich co to się kochają, no i sobie też ufają. Zapraszam wszystkich wychowanków,
wychowawców do wspólnej zabawy i życzę udanej imprezy.
Przerwa muzyczna
A oto co stare prawdy ludowe mówią o miłości:
Stara miłość nie rdzewieje.
Nie ten kocha szczerze kto swą miłość głosi ,ale ten co w sercu cichutko ją nosi.
Oczy są ślepe, szukać należy sercem.
Na miłość nie ma sposobu, nie jest to chwila ani gra. Miłość jest piękną chorobą,
która pada na serca dwa.
5. Prawdziwą miłość poznaje się po tym, że nie można jej zniszczyć.
1.
2.
3.
4.

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
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, który wypadł lub
pękł balon.
3. WIRUJĄCE SERCE
Dzieci tańczą w rytm muzyki przekazując sobie serce. Gdy muzyka ucichnie uczeń
trzymający serce w dłoni odpada z konkursu.

4. RZUT PAPIEROWYMI KULAMI W ŚRODEK DREWNIANEGO SERCA
Każdy z uczestników otrzymuje 5 papierowych kul. Wygrywa uczeń, który najcelniej
trafi w drewniane serce.
5. TANIEC W OKULARACH
Prowadząca zaprasza 3 pary, uczestnicy otrzymują okulary i tańczą w rytm muzyki.
Podczas przerwy muzycznej przekazują swojemu partnerowi okulary i tańczą dalej.
Wygrywa para, której nie spadną z nosa okulary.
6. PUZZLE SERCA
Uczestnicy otrzymują puzzle w kształcie serca, które muszą ułożyć w taki sposób, aby
połówki serca idealnie do siebie pasowały. Wygrywa uczestnik, który wykona to zadanie
najszybciej.
7. SERDUSZKO NA SERDUSZKO
Prowadząca rozkłada wycięte z papieru serca, które rozkłada po sali, pamiętając, że ma
ich być o jedno mniej niż dzieci. Na przerwę w muzyce uczestnicy stają na serduszkach.
Odpada uczestnik, który nie zdążył odnaleźć swojego serduszka.
8. TANIEC Z CHUSTĄ
Uczestnicy zabawy tworzą koło, w środku znajduje się prowadząca z chustą na szyi.
W trakcie zabawy tanecznej wybiera spośród tańczących w kole dzieci osobę, którą
najbardziej lubi i ofiarowuje jej chustę całując w policzek. Wybrana osoba wchodzi do
środka koła i wybiera kolejną ulubioną przez siebie osobę w taki sam sposób.
9. ZAWSZE W PARACH
Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie jest wskazanie bohaterów z filmów lub
literatury, które zawsze występują w parach. Prowadząca rozdaje obrazki postaci,
a uczestnicy spośród pozostałych obrazków dobierają parę.







Bolek i Lolek,
Pszczółka Maja i Gucio,
Shrek i Fiona
Tom i Jerry
Wilk i zając
Piękna i Bestia

10. TANIEC PINGWINA
Uczestnicy zabawy tworzą korowód za prowadzącą (na przemian chłopiec
i dziewczynka), trzymając się rękoma w pasie. W rytm piosenki naśladują ruchy
prowadzącej: 2 wymachy w bok nogą prawą, 2 wymachy w bok nogą lewą, 1 skok
obunóż w przód, 1 skok obunóż w tył, 3 skoki obunóż w przód.
Zakończenie imprezy, rozdanie nagród, słodki poczęstunek, podziękowanie za wspólną
zabawę.

