
www.awans.net   Publikacje nauczycieli

Elżbieta Grazda 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu

Spotkanie z Królową Bajkolandii
Scenariusz imprezy podsumowującej przebieg 
II Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu
 – 9 czerwca 2003 r.

Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET



Spotkanie z Królową Bajkolandii

Scenariusz imprezy podsumowującej przebieg
II Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu
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Miejsce uroczystości: sala gimnastyczna.

Czas trwania: 80 minut.

Scenografia: W  centralnym  miejscu  sali  ustawiony  tron  Królowej
Bajkolandii.  Wokół  tronu  miejsca  dla  osób  z  orszaku  królowej.  W  tle
zamocowany  napis  z  kolorowych  liter  „Cała  Polska  czyta  dzieciom”.
Boczne ściany sali  gimnastycznej  udekorowano plakatami,  na których
namalowane są postacie z różnych bajek (każda klasa ustawia się pod
plakatem z wybranym przez nią bohaterem, np.:

kl. Ia  - pod plakatem z Plastusiem,
kl. Ib – plakat z Czerwonym Kapturkiem,
kl. IIa – plakat z Kubusiem Puchatkiem, 
kl. IIb – plakat ze Smurfem,
kl. IIc – plakat z Syrenką,
kl. IIIa – plakat z Reksiem,
kl. IIIb – plakat z Koziołkiem Matołkiem.

Przebieg imprezy:

Część I

Uformowanie barwnego korowodu bajkowych postaci  przez budynkiem
szkoły.  Przemarsz  ul.  Flisaków,  prezentacja  przygotowanych
przez poszczególne klasy piosenek.



Część II

1. Powrót do szkoły. Wejście na salę gimnastyczną, ustawienie się
klas przy plakatach wybranych bohaterów książkowych.

Prowadząca:
Witam dzieci  z klas  I  –  III  wraz z wychowawcami  i  sześciolatki

z  Przedszkola  Samorządowego  nr  5  w  Sandomierzu  z  opiekunami.
Dzisiejszą  uroczystość  rozpoczęliśmy  korowodem  bajkowych  postaci.
Dzień ten jest szczególnie ważny z dwóch powodów:

 po  pierwsze:  odbędzie  się  podsumowanie
ogólnoszkolnej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

 po  drugie:  zaszczyci  nas  swoja  obecnością  gość
szczególny.

Aby  go  do  nas  zaprosić,  zaśpiewajmy  wspólnie  piosenkę
pt.  „Witajcie  w  naszej  bajce”,  której  uczyliśmy  się  w  bibliotece
na spotkaniach z książką.

2. Uroczyste wejście Królowej Bajkolandii  wraz ze świtą (królowa
zasiada na tronie, a wokół tronu osoby z jej orszaku).

Królowa:
Witam serdecznie wszystkie  dzieci.  Jestem Królową Bajkolandii.

Lotem jaskółki  dotarła  do mojego królestwa wiadomość,  że w waszej
szkole dzieci bardzo lubią czytać i często odwiedzają bibliotekę. Bardzo
mnie ta wiadomość ucieszyła, więc postanowiłam was odwiedzić.

Prowadząca:
Witamy Waszą Wysokość w progach naszej szkoły. Na dzisiejszą

uroczystość  każda  z  klas  młodszych  przygotowała  krótki  występ
związany z jedną, wybraną postacią bajkowa. Za chwilę klasy rozpoczną
prezentacje,  a  Królową  Bajkolandii  poprosimy  o  podsumowanie
występów dzieci.

3. Poszczególne klasy prezentują przygotowane krótkie programy
artystyczne. 

Przykłady prezentacji:

Klasa IIIb:
Reprezentantka klasy:

Lubimy  przygody,  więc  spodobała  nam  się  książka
Kornela Makuszyńskiego, której  bohater,  Koziołek Matołek, przeżył ich
aż 120.



Okrzyk klasowy: 
Koziołek Matołek bardzo znana postać.
Wyruszył w świat daleki,
Aby się do Pacanowa dostać.

Klasa Ia: 
Reprezentantka klasy: 

Wzruszyły  nas  losy  ludzika  z  plasteliny  opisane  w  książce
Marii  Kownackiej  „Plastusiowy  pamiętnik”,  dlatego  postacią  wybraną
przez nas jest Plastuś.

Okrzyk klasowy: 
W piórniku Tosi przyborów jest wiele:
Ołówek, gumka, scyzoryk i Plastuś
To wierni przyjaciele.

4. Podsumowanie prezentacji.

Prowadząca:
Dziękujemy wszystkim klasom za prezentacje i prosimy o zabranie

głosu  Królową Bajkolandii.

Królowa:
Dziękuję  dzieciom za piękne  występy.  Wszystkie  bardzo mi  się

podobały.  Miałam wrażenie,  że wybrane przez was postacie  bajkowe
ożyły i czułam się jak w swoim Królestwie – Bajkolandii.

W podziękowaniu za pracę włożoną w przygotowanie prezentacji,
pragnę  was  obdarować  skromnymi  upominkami.  Moi  pomocnicy
przekażą teraz koszyki z prezentami wychowawcom klas  i  opiekunom
przedszkolaków.

Prowadząca:
Prosimy  teraz  o  zabranie  głosu  panią  Małgorzatę  Zięba

– nauczyciela bibliotekarza,  która  krótko podsumuje przebieg szkolnej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Część III

5. Bajkowa dyskoteka.

Prowadząca:
Czas  naszego  spotkania  z  Królową  Bajkolandii  powoli  dobiega

końca. Zanim się jednak rozstaniemy zapraszamy do wspólnej zabawy
przy muzyce ze znanych wam bajek.
(Zabawy  ruchowe  przy  muzyce  pomagają  prowadzić  pomocnicy
Królowej. Dzieci tworzą: kółeczka, węże – taniec trwa około 10 minut.)



6. Zakończenie.

Prowadząca:
Dziękujemy  wszystkim  za  wspólną  zabawę.  II  Ogólnopolski

Tydzień Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
ogłaszamy za zamknięty.

Do zobaczenia za rok!
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