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Data i miejsce spotkania: 30.01.2009. sala gimnastyczna Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

nr 1w Gdyni

Cele główne:

● rozwijanie umiejętności naśladowania czynności  nauczyciela – różnych form ruchu

podczas inscenizowanych piosenek i zabaw ruchowych,

● wyrabianie umiejętności zabawy w kole i szeregu,

● wyrabianie płynności ruchów podczas zabaw,

● wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce;

● rozwijanie umiejętności współdziałania w dużej grupie;

● integracja zespołów klasowych

● wyrabianie nawyku niesienia pomocy koleżankom i kolegom z ograniczoną sprawnością
ruchową,
● rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,

● kształtowanie i rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

● rozwijanie ogólnej ruchowej.

Cele operacyjne:

● uczeń naśladuje czynności nauczyciela podczas inscenizowania piosenek i zabaw

ruchowych, 

● uczeń potrafi bawić się w kole i w szeregu,

● uczeń potrafi współdziałać w grupie,

● uczeń reaguje na określone sygnały muzyczne,

● uczeń potrafi koncentrować uwagę na wskazanym przedmiocie i czynności.

Metody pracy: 

● werbalna: opis, praca z tekstem, pogadanka

● poglądowa: prezentacja, obserwacja;

● waloryzacyjna: drama, zabawy tematyczne, zabawy muzyczno-ruchowe.

Formy pracy:

praca zbiorowa zróżnicowana
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Przebieg spotkania: 

Sala gimnastyczna zaciemniona, zasłonięta kurtyna, świeca tylko kolorowe światła punktowe.

1. Muzyka rozpoczynająca spotkanie:

2. Powitanie przez prowadzące:

     PI:

Witamy bardzo serdecznie na wielkiej gali Studia Miniatur Filmowych SOSW  w Gdyni. Witam

wszystkich zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witam wszystkich rodziców. Dziś przeżyjemy

niezapomniane chwile z bohaterami naszych ulubionych filmów, seriali, bajek. Pojawią się na scenie

wróżki, księżniczki, pszczółki, smerfy, Kubuś Puchatek i Tygrysek, ale nie tylko wrócimy pamięcią
do czasów gdy przeżywaliśmy  przygody Janka Kosa i Szarika, gdy wraz z Janosikiem biegaliśmy po

pięknych górach, gdy z Doktor Zosią i Kubą ratowaliśmy chorych, gdy zachwycaliśmy się miłością
Skrzetuskiego do pięknej Heleny i jako niezwyciężeni kowboje pędziliśmy przez prerie.

P II:

 Z końca sali wychodzi druga osoba prowadząca idąc wśród publiczności mówi:

Proszę Państwa to wasze dzieci są dziś  aktorami. Przygotowanie do tak ważnego występu,

zaprezentowania się przed publicznością wymagało od dzieci ciężkiej pracy, zdyscyplinowania i

współdziałania. W sposób doskonały wcieliły się w swoje role tak, że wszyscy wielcy aktorzy mogą
zazdrościć im talentu, wielkiego serca do pracy i oddania. 

P III:

Wychodzi z publiczności

Uwaga uwaga!!! Aktorzy, scenografia publiczność są już gotowi. Czas rozpocząć podróż do

świata bajki i filmu. Przeżyć jeszcze raz   wzruszające chwile. Czas rozpocząć wielką przygodę. Są
stroje bajkowe, muzyka ciekawa, występy artystów, tysiące pomysłów.

Prowadzący stoją obok siebie, kurtyna otwiera się i muzyka.

1.  „Akademia Pana Kleksa”.

Miło spędzamy u Pana Kleksa dnie, 

bo my to przecież nie jesteśmy lenie!

Życie tutaj to prawdziwa przyjemność,
a nie tylko szara nudna codzienność,
Uczniów Akademii wam przedstawię,
bo świetnie  przy nich się bawię.

Na scenę wychodzą uczniowie klasy VIa i VIb

      2. „Kubuś Puchatek”.

Kubuś z prosiaczkiem to dwaj przyjaciele,

przyjaźń ich łączy już lat bardzo wiele,

Także Tygrysek to ich przyjaciel,

który od rana biega i skacze.

Królik z maleństwem też ich bardzo lubią,
chociaż czasami trochę się czubią.
Więc o przygodach ich posłuchajcie,

 zaraz będziecie czuć się jak w bajce.

Na scenę wychodzi kl. Ia i Ib (M. Paluch, D.Schroeder)
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3.”Sąsiedzi”

Sąsiad jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź,
sąsiad jest potrzebny by po młotek pójść,
sąsiad jest potrzebny gdy ciasto trzeba piec,

samochód zreperować gdy nie chce słuchać się.
Bo pomoc tych sąsiadów potrzebna bardzo jest,

gdy spotkasz pecha wnet poratują cię.
Dziś także nas zaskoczą, nowiną nie jest to,

więc patrzmy już uważnie, uciechy będzie moc.

Na scenę wychodzą oddziały rewlidacyjne (A.Krzepicka i E.Pysz)

4.„Pszczółka Maja”

Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie,

            świat, w którym baśń ta dzieje się,
            malutka pszczółka mieszka w nim,

            i wiedzie wśród owadów prym.

           Maja fruwa tu i tam,

           świat swój pokazując nam.

Na scenę wychodzi klasa II i III(B.Milewska i E.Skólska)

5. „Smerfy”

Gwarno w lesie dziś od rana, śpiewa ptak i tańczy sarna.

Nikt nie zrzędzi i marudzi i smerf Pracuś też się trudzi.

Moje Smerfy! Dzielne zuchy!To chwila wesoła!

Jestem pewna, że na scenie każdy z was podoła!

Każdy bardzo się postara pięknie śpiewać oraz tańczyć,
Papa smerf zaś dziś nikogo już nie musi niańczyć,
chodźcie żwawo, bo publiczność czeka z oklaskami,

i nagrodzi was na pewno gromkimi brawami.

Na scenę wychodzi przedszkole (A.Mazur, A. Górska)

6.”Bonanza”

Dziki zachód jest tak dziki,jak najdzikszy w świecie zwierz,

dzikie wioski, dzikie miasta, dziki szeryf też tam jest.

A poza tym dziki zachód to najbardziej cudny kraj.

Jest tak ładny,że wysiada przy nim nawet piękny gaj.

Tak daleko, hen na prerii, ranczo wielkie wznosi się,
jest potężne i niezwykłe, Ponderosa tak się zwie.

Na scenę wychodzą ISPP , IIIa Gim.(B.Danowska, J.Kreft)
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 7. „Janosik”

Wszyscy wiedzą że był Janosik,

co pas ozdobny nosił,

to był Harnaś nad Harnasiami,

co rządził wszystkimi góralami.

Na scenę wychodzą kl. III Gim i III SPP(D.Hippe i K.Grabczak)

8. „Na dobre i na złe”

Plączą mi się różne słowa

jak tu występ przygotować.
Może więc pomoże lekarz,

nie, nie będę dłużej czekać,
zaraz za komórkę chwycę
i poproszę doktor Zosię
by skleciła wiersz potroszę.
Doktor Kuba też ma głowę
więc nie dzwonię
już gotowe.

Bo czy dobrze albo źle
wszystkim cudnie żyje się.

9. „James Bond”

Lubię tuzin pięknych dziewcząt,
które wciąż do ucha szepczą,
bym to ja był super szpiegiem,

i numerem 007,

Nazywają mnie Bond, James Bond,

który zjawia się nie wiadomo  skąd.

Na scenę wychodzą kl I Gim i II Gim (A.Gawryś, A. Serej)

10. „Ogniem i mieczem”

Na scenę wychodzą kl IV i Va i b (A.Witkowska,B.Świątkowska,M.Orłowska)

Dzielny Bohun pędzi stepem

Akermańskie wiatry goni

zachwycony dziewki pięknem

która wciąż od niego stroni.

Serce jej już jest innego,

Jan pokochał mocno, szczerze

i nie leka się groźnego

rywala swego- Bohuna wielkiego.
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  11.„Czterej Pancerni i Pies”

Czterej Pancerni z naszego podwórka,

to sympatyczna ogromie czwórka,

która się składa z Janka, Grzesia, Gustlika i Tomcia.

Do tego jeszcze dochodzi pies,

zwany Szarikiem – to ich przyjaciel jest.

Mają ci czterej pancerni czołg- nazywa się „Rudy”,

to jest ich dom.

Na scenę wychodzą kl IIa SPP i Iib SPP (M.Kostyła, M.Szachta-Karol)

  ZAKOŃCZENIE:

 Studio Miniatur Filmowych SOSW zakończyło przegląd bajek i filmów.

  Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim zaproszonym gościom a artystom za wspaniały  występ.

Do zobaczenia za Rok.

  Na scenę zapraszamy wszystkich nauczycieli i pracowników Ośrodka do wspólnego odśpiewania

„Jenki”. 
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