
Inspiracją do przeprowadzenia zajęć stał się fakt , iż wspólne przeżywanie
imprez szkolnych jest bardzo ciekawą i skuteczną formą integracji grupy z

rodzicami.

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców z udziałem uczniów
klasy III b przeprowadzonych w dn.30.11.2006r.

TEMAT DNIA: Andrzejkowe wró żby

Rozmowa na temat zwyczajów, przysłów i wróżb andrzejkowych na podstawie tekstu
„Andrzejki”, opowiadań nauczyciela i własnych doświadczeń. Utrwalenie pisowni wyrazów z
„ż”. Tworzenie rodziny wyrazów „wróżba”.

CELE:
UCZEŃ:
- zna zwyczaje ludowe naszego regionu,
- zna niektóre wróżby,
- zna przysłowia związane z dniem św. Andrzeja,
- zna kolejność wykonywania działań,
- potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami, zadawać pytania na określony temat;
- potrafi komunikować się z innymi ludźmi;
- potrafi bawić się i pracować w grupie;
- odczuwać przywiązanie do tradycji;
- potrafi dokonać samooceny swojej pracy;
- ma poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

METODY:  gry, zabawy, konkursy, pląsy, "burza mózgów", śpiew, karty matematyczne,
zajęcia praktyczne;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-  Podręcznik i ćwiczenia „Już w szkole”- klasa 3, rekwizyty do wróżb: "magiczne liczby",
kartoniki z kolorami, karty prac z działaniami matematycznymi, balony, a w nich ukryte
wróżby, rozsypanka wyrazowa, krzyżówka, „Podręczny słonik języka polskiego”, PWN,
Warszawa 1996. W. Śliwerski pt.: "Andrzejkowy wieczór". Warszawa 1984. Młodzieżowa
Agencja Wydawnicza.
-  Z. Sowińska, M. Armaty, Dzień z wróżbami [w:] Życie szkoły, nr 9/2001
- A. M. Glinka, Andrzejkowe wróżby [w:] Życie szkoły, nr 9/2002
- E. Wójcicka, Urządzamy Andrzejki [w:] Życie szkoły, nr 9/2002

UCZESTNICTWO RODZICÓW:
- współuczestnictwo we wróżbach,
- wspomaganie działań uczniów,
- obserwacja współuczestnicząca.

MONITORING:
- karta ewaluacji dla ucznia,
- karta ewaluacji dla rodziców.



PRZEBIEG ZAJĘĆ :

•  Powitanie gości.

Zaproszeni rodzice wchodzą do klasy i siadają na ustawionych w kręgu krzesełkach.
Wychowawca wita dzieci i ich rodziców.

•   Wspólne śpiewanie piosenki "Powitanka" - dzieci rozdają swoim rodzicom tekst
piosenki i zachęcają do wspólnego śpiewu.

"Powitanka"
Dzień dobry!
Jak się macie?

Co tam w domu?
Co tam w klasie?

Gdy każdy wesoło rano wstanie,
będzie piosenka na powitanie!

Co nowego?
Co miłego?
Mój kolego,

Nim każdy się własną
pracą zajmie,

będzie piosenka dla was specjalnie.
Ref. Piosenka - powitanka
śpiewaj ją każdego ranka!

Powitanka ta
niech ci radość da.

•   Podział na grupy.

Dzieci losują symbole andrzejkowe i dokonują podziału na grupy. Każda grupa otrzymuje
koperty z zadaniami dla każdego ucznia.

•   Rozwiązywanie zadania matematycznego z ukrytym hasłem.

Dzieci wykonują obliczenia stosując kolejność wykonywania działań. Podchodzą do tablicy i
odszukują swój wynik z ukrytą literą. Przyporządkowują ją w wyznaczone miejsce. Odgadują
hasło:
ANDRZEJKOWE WRÓ ŻBY TO ZABAWA.

•  Poznanie przysłów związanych z andrzejkami.

- grupy otrzymują w kopertach rozsypankę wyrazową z wybranymi przysłowiami,



- odczytanie ułożonych przysłów

"Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży."
"Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja".
"Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja".
"Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima".
”Na świętego Andrzeja, błyska pannom nadzieja”.

•  Utrwalenie pisowni wyrazów z „ż ” -  ćwiczenie 2 s. 40 „Już w szkole ’’.

- rozwiązanie krzyżówki poprzez układanie wyrazów z „ż” z rozsypanek literowych,

- odczytanie hasła wróżba,

•  Wyjaśnienie znaczenia wyrazu „wróżba”.

- uczniowie podają skojarzenia z wyrazem „wróżba”,

- odczytanie definicji ze słownika j. polskiego,

WRÓŻBA – przepowiednia przyszłości, wróżenie, prorokowanie, zjawisko uznane za
zapowiedź czegoś, omen, znak.

WRÓŻBIARSTWO – wróżenie, zawód wróżbiarza.

WRÓŻBIARZ, WRÓŻBITA, WRÓŻKA – ten, kto przepowiada przyszłość, wróży.

•  Tworzenie rodziny wyrazów wróżba – wróżka, wróżbita, wróżenie, wróżbiarz,
wywróżyć, wróżbiarstwo i zapisanie tych wyrazów na tablicy i w zeszytach.

•   Wysłuchanie tekstu „Andrzejki”- podr ęcznik s. 96 czytanego  przez nauczyciela - skąd
wzięła się tradycja ANDRZEJEK.

•  Ustalenie odpowiedzi na pytanie:

- Dlaczego sobie wróżymy?

- Kiedy przypadały wieczory wróżb?

- Jak nazywa się wieczór podczas którego wróżą sobie dziewczęta?

- Kiedy urządza się zabawę andrzejkową?

- Po co urządza się andrzejki?

- Która z wróżb andrzejkowych jest najbardziej znana?

- Jakie Ty znasz wróżby andrzejkowe?

- Jak traktujemy andrzejkowe wróżby?

•  Pokoloruj nazwy andrzejkowych zwyczajów, o których dowiedziałeś się po
wysłuchaniu tekstu (ćw. 1/40, „Już w szkole”)

Wieczorem w wigilię św. Andrzeja każdy chce poznać to, co czeka go w przyszłości.



•   Nauka andrzejkowego zaklęcia, które będzie powtarzane po każdej wróżbie.

"OJ DADAŻE, OJ BABAŻE, NIECHAJ PRZYSZŁOŚĆ SIĘ UKAŻE,
CZARY - MARY, WOSKU LANIE, CO MA  STAĆ SIĘ,
NIECH SIĘ STANIE."

•   Zaproszenie wszystkich do wróżb.

MAGICZNE LICZBY  - każde dziecko i rodzic losuje liczbę od 1 do 8. Następnie wstają
wszyscy uczniowie i rodzice, którzy wylosowali daną liczbę, a nauczyciel z "Księgi wróżb"
odczytuje, co mówią liczby o tych osobach.

1 - Twoje ulubione kolory to: żółty, złoty i pomarańczowy. Szczęśliwym kamieniem jest
bursztyn. Jesteś osobą upartą i wytrwałą w dążeniu do celu. Niedługo spełni się twoje
marzenie.
2 - Twoje ulubione kolory to odcienie zieleni. Pomyślność przynosi ci perła. Jesteś osobą
łagodną i wrażliwą, ale bardzo wytrzymałą. Masz zdolności plastyczne. Gwiazdy mówią, że
będziesz miał wspaniałe wakacje.
3 - Twoje ulubione kolory to błękit i szary. Szczęśliwym kamieniem jest szafir. Jesteś osobą
godną zaufania i potrafisz być wiernym przyjacielem. Czasem jednak zachowujesz się zbyt
gwałtownie i trudno z tobą wytrzymać. Czeka cię wspaniała podróż.
4 - Twoje ulubione kolory to czarny i czerwony. Szczęśliwym kamieniem jest ametyst. Jesteś
osobą dynamiczną i lubisz ruch na świeżym powietrzu. Można powierzyć ci swoje tajemnice
- nikomu nie wygadasz. Będziesz miał pracowity rok.
5 - Twoje ulubione kolory to biały i różowy. Szczęśliwym dla ciebie kamieniem jest diament.
Jesteś osobą impulsywną, ale bardzo inteligentną. Posiadasz dar bezbłędnego oceniania
nowych ludzi. Zawsze sprawdzasz się w trudnych sytuacjach. Poznasz prawdziwego
przyjaciela.
6 - Twoje ulubione kolory to niebieski i fioletowy. Szczęście przynosi ci turkus. Jesteś osobą
serdeczną, towarzyską i bardzo uczciwą. Unikasz spięć i sytuacji konfliktowych. Czasem
trudno ci podjąć ważna decyzję. Musisz bardziej dbać o swoje zdrowie, bo czeka cię dużo
przeziębień.
7 - Twoje ulubione kolory to szary i brązowy. Szczęście przynosi ci agat. Jesteś romantykiem
i uwielbiasz spacery w górach. Czasami jesteś roztargniony i gubisz różne drobiazgi.
Pójdziesz na wspaniałe przyjęcie urodzinowe.
8 - Twoje ulubione kolory to bordo i biały. Szczęście przynosi ci szafir. Jesteś osobą bardzo
wrażliwą i trochę zamkniętą w sobie. Nie lubisz pokonywać trudności, ale radzisz sobie z
nimi doskonale. Masz kilku wypróbowanych przyjaciół. Czeka cię wspaniała niespodzianka.

MAGIA KOLORÓW  - dzieci i rodzice siedzące w kręgu losują karteczki w 6 kolorach, a N.
czyta z "Księgi wróżb" o jakich przestrogach na przyszłość mówią wylosowane kolory.
BIAŁY  - Pijesz za mało mleka, masz słabe kości. Jedz więcej nabiału, a nie tylko chrupki i
wafelki.
CZARNY  - Za często się kłócisz. Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół ciebie
bardziej kolorowe.
ŻÓŁTY  - Bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych napojów, gdy
jesteś spocony, noś zawsze zimą czapkę i nigdy nie zapomnij o szaliku.
CZERWONY  - Jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczać, bo w przyszłości będziesz
musiał być częstym gościem u dentysty. Wszyscy wiedzą, jak bardzo tego nie lubisz.
ZIELONY  - Bądź ostrożny w drodze do szkoły. Patrz uważnie pod nogi i bacznie rozglądaj
się na przejściu przez ulicę. Gdy będziesz uważał, to nic złego ci się nie przytrafi.
NIEBIESKI  - Zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić. Nie bądź taki



roztargniony.

WRÓŻENIE Z BALONÓW

- każde dziecko przekłuwa wybrany balon i odczytuje wróżbę jaka tam się ukryła.

•   PODSUMOWANIE ZAJE Ć

- śpiewanie piosenki "Andrzejkowe wróżby",

- dzieci, rodzice siadają w kręgu i rozmawiają na temat zajęć.

•  WYPEŁNIANIE KARTY EWALUACJI ZAJ ĘĆ PRZEZ DZIECI I RODZICÓW

KARTA EWALUACJI ZAJ ĘĆ DLA UCZNIA
Pomaluj te słoneczka, przy których przeczytasz o tym, co chciałbyś mi powiedzieć
na temat dzisiejszych zajęć.
☼ - ładnie pracowałem
☼ - andrzejkowe zajęcia podobały mi się
☼ - nie jestem zadowolona z...........................
☼ - zajęcia nie podobały mi się
☼ - znam wróżby andrzejkowe
☼ - nie znam wróżb andrzejkowych
☼ - najbardziej jestem zadowolony z..............................................

KARTA EWALUACJI ZAJ ĘĆ DLA RODZICÓW
Proszę uzupełnić poniższe stwierdzenia, używając skali punktowej o 1 do 5
- Taka forma zajęć jest ciekawa dla mojego dziecka................................
- W trakcie zajęć moje dziecko było aktywne...............................
- Jestem zainteresowany wspomaganiem prowadzenia tego typu zajęć................
- Przyjemnie spędziłem czas............................................

Opracowanie: Irena Jurczak
 nauczyciel kształcenia zintegrowanego

w Małym Płocku


