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Scenariusz wieczorku poetyckiego Marii Konopnickiej
Co słonko widziało

Cele:
-Zapoznanie się z biografią i twórczością patronki szkoły-Marii Konopnickiej
-Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, podejmowanie prac
zespołowych
( malowanie scenografii)
- Zabawy w teatr połączone recytowaniem tekstów i scenek wierszy Marii
Konopnickiej
- Wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika,
spojrzenie
- Rozwijanie twórczej aktywności oraz ćwiczenie umiejętności dobrego
komunikowania się
Metody
Opowieść ruchowa, drama
Formy: zespołowa, indywidualna , z całą grupą
Pomoce: Tomik poezji M. Konopnickiej, materiały, rekwizyty, materiały
plastyczne, literatura
Przebieg zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powitanie gestem , mimiką, słowem „Na wiosennej łące”
Głośne odczytanie biografii M. Konopnickiej
Zabawa Dziennikarze- wywiad na temat życiorysu Marii Konopnickiej
Opracowanie scenariusza na podstawie książki „Co słonko widziało” –
recytacja wierszy
Indywidualna i zbiorowa nauka roli
Wykonanie scenografii-zajęcia plastyczne
Ćwiczenia ruchu scenicznego, gry dramowe -próby do przedstawienia
Występ podczas wieczorku poetyckiego

SCENARIUSZ WIECZORKU POETYCKIEGO „CO SŁONKO WIDZIAŁO”
Wiersz
Cały dzionek słonko

Po niebie chodziło
Czego nie widziało
Na co nie patrzyło
O CZYM PTASZEK ŚPIEWA
A wiecie wy, dzieci
O czym ptaszek śpiewa
Kiedy wiosną leci
Miedzy nasze drzewa
Oj, śpiewa on sobie
Z tej wielkiej uciechy
Że do gniazda wraca
Do swej miłej strzechy
Latał on za góry
Latał on za morza
Za nim ciężkie chmury
Przez nim złota zorza
Teraz się zmieniła
Odziała się w kwiecie…
IV JABŁONECZKA
Jabłoneczka biała
Kwieciem się odziała
Obiecuje nam jabłuszka
Jak je będzie miała
Mój wietrzyku miły
Nie wiej z całej siły
Nie otrącaj tego kwiecia
Żeby jabłka były
V OGRÓDEK
W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty
Czerwone różyczki
I modre bławaty
Po sto listków róży

A po pięć w bławacie
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie
A tata się spyta
- gdzie te kwiaty rosą?
W naszym ogródeczku
Gdzie je siałam wiosną
VI Tęcza
A kto ciebie śliczna tęczo
Siedmiobarwny pasie
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?
Słoneczko mnie malowało
Po deszczu , po burzy
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży
Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogroda
Malowało tęczę – na znak
Że będzie pogoda
VII
Zgadywanki na temat wiosny
Zakończenie zajęć
-porządkowanie sali
Opracowanie mgr Bogusława Szaniawska

