
Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji Dnia Kobiet 

w dniu 12.03.2009r. 
 

 
Osoby prowadzące: Halszka Cyberska, Beata Świątkowska   
 

Cel zajęć: 
– zapoznanie uczestników z tradycją związaną z obchodami Dnia Kobiet 

– rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy 

– integracja całej społeczności Szkoły 

– poznanie znaczenia i roli kobiety na przestrzeni wieków 

– prezentacja umiejętności tanecznych i wokalnych wybranych uczniów 

 

Metody: 
– pokaz – obserwacja 

– słowna  

Forma: zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne: 
– wystrój sali gimnastycznej 

– scenografia 

– stroje aktorów 

– rekwizyty potrzebne do prezentowanych scenek 

– nagrania muzyczne  
 

 

 

Przebieg uroczystości: 
 

1. Wprowadzenie – krótkie omówienie celu spotkania oraz przekazanie uczestnikom 

wiadomości na  temat roli kobiety 

 

2. Prezentacja wiersza 
 

„Dzisiaj jest święto mamy i pani, która nas uczy, 

Basi i Ani, Krysi, co złoty splata warkoczyk, 
Co ma niebieski jak Wisła oczy. 

 
Dzisiaj jest święto wszystkich dziewczynek, 

Małgoś, Balbinek i Katarzynek, 

W Gdańsku, skąd płynie się do Afryki, 

W Toruniu, gdzie są pyszne pierniki, 

W Warszawie, w której śpiewa Syrena, 

W Krakowie, w którym smoka już nie ma.. 

 

Dzisiaj jest święto wszystkich dziewczynek, 



Śląskich Barbórek i Karolinek, 

Góralskich Jaguś, Maryś i Hanek, 

Którym podzwania dzwonek u sanek, 
Niechaj się cieszą tak jak co roku, 

To dla nich wyjrzał spod śniegu krokus. 
  

Ja też przesyłam życzenia szczere 
Dla wszystkich Ewuń, Agnieszek, Teres 

Niechaj ten wiersz, w słońcu czy w deszczu 

Kwitnie jak krokus, śpiewa jak świerszcz.” 

 
3. PIOSENKA „DZIEŃ KOBIET, dzień kobiet…” 
Dzień Kobiet to święto szczególne, obchodzone we wszystkich czasach i kulturach – 

zawsze w uroczysty, choć różny sposób. Zaproszenie uczestników na krótką 
wędrówkę przez wieki i prezentacja roli i kultu kobiety. Ukazanie, jak świętowano 

Dzień Kobiet w różnych epokach. 

 

4. Od czego się wszystko zaczęło? Krótkie omówienie czasów „Adama i Ewy”  

 

5. Przeniesienie się do czasów epoki kamiennej SCENKA JASKINIOWCE (muzyka z 
„Między nami jaskiniowcami”) 
 
6. W naszej wędrówce przez wieki przenosimy się do czasów średniowiecza, kiedy to 

bohaterscy rycerze gotowi byli narażać życie dla chwały swojej ukochanej. 

SCENKA RYCERZ I KSIĘŻNICZKA (podkład muzyczny – muzyka barokowa) 
 

7. Dzień Kobiet to święto obchodzone nie tylko w Europie. Przenosimy się do 

murzyńskiej wioski. 

SCENKA Z MURZYNAMI (podkład muzyczny – muzyka na bębnach) 
 

8. Pora wreszcie przenieść się do czasów nam współczesnych. Oto przed nami kobieta 

XXI-go wieku!  

INSCENIZACJA TEKSTU: 
 
 „Siema młoda! Aleś dzisiaj kolorowa! 
Skóra super, a fryzura odlotowa! 
Tak kuszącego spojrzenia 
I Jennifer Lopez nie ma. 
Jeśli tylko byś zechciała, 
Miss Polonią byś została”  

 

9. Przedstawimy jeszcze nieco dojrzalszy model współczesnej kobiety– pracującej, 

która żadnej pracy się nie boi 

SCENKA WSPÓŁCZESNA: prezentacja ”jeden dzień z życia kobiety”  
Biuro 

Zakupy, 



Gotowanie, 

Pranie 

Dziecko, 

Sprzątanie, 

Zmywanie, 

Prasowanie 

Na koniec mycie podłogi, podanie siedzącemu mężowi gazety i puszki z colą . 
Wreszcie zmęczona kobieta siada obok męża, mąż przypomina sobie o święcie – Dniu 

Kobiet i przynosi kwiatek po czym zasiada i kontynuuje czytanie gazety. 

 

10. PIOSENKA  „MARZEC, MARZEC…” 
11. Prezentacja wiersza: 
 

„Dla naszej Pani” 

My proszę Pani mamy zmartwienie, 

Bo dziś nie kwitną złote złocienie, 

Bo dziś nie kwitną białe narcyzy, 
Powystrajane w pachnące kryzy. 

Nawet wesoły bratek nie kwitnie 

Ciemnoniebiesko i aksamitnie… 

A to doprawdy ogromna szkoda, 

Że na Dzień Kobiet pusto w ogrodach. 

Więc przynosimy Pani kochanej 

Wszystkie te kwiaty narysowane. 
A z tych rysunków będzie bukiecik 

Od całej klasy, od wszystkich dzieci. 
 

 

12. Występ grupy tanecznej „Barysznikow” 

Dla wszystkich naszych Pań mamy niespodziankę. Ponownie, zaszczycił nas swoją 
obecnością sławny balet Barysznikow, możemy powiedzieć, że ich obecność u nas (w 
naszym Ośrodku) w dniu kobiet stała się tradycją. Zatańczą oni wraz z grupą 
towarzyszącą Zapraszamy na ich występ  jakże różny (odmienny) od poprzednich 
Prezentacja tańca 

 
13. Zakończenie uroczystości a od ludu dla władz wręczenie zwyczajowych drobnych 

upominków – goździk i rajstopy 

 
 

 

 


