“OTRZĘSINY GIMNAZJALISTY” - SCENARIUSZ IMPREZY

1. Prowadząca: Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność powitać wszystkich na
dorocznym, tradycyjnym już w naszej szkole " ŚWIĘCIE KOTA "- czyli
“Otrzęsinach gimnazjalisty”. Witamy serdecznie: pana dyrektora Sylwestra
Tomysa, z-cę dyrektora pana Andrzeja Wieczorka, grono pedagogiczne i
starszyznę szkolną. Jednak szczególnie gorąco witamy was, drogie kociaki, bo
to dla was właśnie zorganizowaliśmy tę imprezę. Brawa dla kociaków !
2. Prowadząca: Nie chcemy przyjmować w nasze szeregi gimnazjalne " kota w
worku ". Zatem sprawdźmy , czy sprostacie przygotowanym zadaniom i
wykażecie się wolą walki, hartem ducha i poczuciem humoru .
3. Prowadząca: Na początek sprawdzimy, czy jesteście dobrymi aktorami i czy
potraficie śpiewać. Prosimy poszczególne grupy “kotów” o przedstawienie
przygotowanych skeczy i zaśpiewanie piosenek.
Pierwszoklasiści przebrani za koty i podzieleni wcześniej na 3 grupy
przedstawiają przygotowane scenki “z życia kotów” i śpiewają piosenki.
4. Prowadząca: Przyszła kolej na następne zadania. Ich wykonanie będzie
gwarantowało wam zaszczytny tytuł gimnazjalisty. Nagradzamy brawami i
słodkościami! Najpierw jednak prosimy o wylosowanie numerów i przypięcie
ich do ubrań.
Pierwszoklasiści losują karteczki z numerami, które przypinają do bluzek, aby
były widoczne. Na ścianie wisi duża plansza z narysowaną tabelką podzieloną
na dwie kolumny: w jednej są numery zadań, a w drugiej numery “kotów”,
które będą musiały je wykonać. Część planszy z numerami “kotów” jest
zasłonięta kolorowymi paskami, które potem są kolejno zdejmowane. Każdy
pierwszoklasista po wykonaniu swojego zadania zostaje nagrodzony lizakiem.
5. Prowadząca: Prosimy o odsłonięcie zadania 1. W zadaniu tym zmierzą się
“koty” z numerami: 1, 2 i 3. Sprawdzimy, czy smakuje wam cytryna...
Zadanie polega na wypiciu napoju cytrynowego przez słomkę z dziurkami (dla
utrudnienia!)
6. Prowadząca: Zadanie 2 – prosimy o odsłonięcie. Wiemy doskonale, że kotki
lubią mleczko, więc i my je dla was przygotowaliśmy...
Picie mleka z miseczek.
7. Prowadząca: A teraz zadanie 3. Prosimy o odsłonięcie i wystąpienie “kotów” z

numerami: 7 i 8. W tym zadaniu liczy się pomysłowość...
Wyjmowanie z kisielu cukierków (bez pomocy rąk).
8. Prowadząca: Przyszedł czas na kolejne zadanie. Tu liczy się sprawność
fizyczna. Musicie wysoko skakać!
Zadaniem “kotów” jest przebicie wiszących wysoko balonów wypełnionych
mąką.
9. Prowadząca: Do wykonania zadania 5 prosimy “koty” z numerami: 12, 13 i 14.
Jedzenie jabłek (bez pomocy rąk) zawieszonych na wstążce.
10.Prowadząca: A teraz zabawa pt. “Co to jest?”
Pierwszolkasiści mają oczy przewiązane chustką i muszą zgadnąć, czym
częstują ich starsi koledzy (kawałeczek banana, mandarynki, jabłka...)
11.Prowadząca: Po jedzeniu “kotki” muszą umyć ząbki. Zapraszamy !
Mycie zębów odrobiną ketchupu.
12.Prowadząca: A teraz zabawa pt. “Przyszedł kot do fryzjera...”
Układanie fryzur przy pomocy żelu do włosów.
13.Prowadząca: Życie gimnazjalisty to nie tylko zajadanie się pysznościami,
uprawiamie sportu, dbanie o higienę jamy ustnej czy chodzenie do fryzjera. To
przede wszystkim ciężka, mozolna nauka... :) Nadszedł więc czas na zabawę
intelektualną. Za chwilę wykażecie się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Kot nr 23
DZIEDZINA : CHEMIA - Jak nazywa się najnowszy gaz szlachetny ?
Odpowiedź: dwupierdzian kapusty.
UMIEJĘTNOŚĆ : Udowodnij, że umiesz tańczyć z partnerem (partnerką).
Kot nr 24
DZIEDZINA : BIOGRAFIE SŁAWNYCH LUDZI - Podaj imię i nazwisko
uczonego , który wynalazł spodnie? Odpowiedź: Iwan Gołodupiec .
UMIEJĘTNOŚĆ : Pokaż, jak kura znosi jajko.

Kot nr 25
DZIEDZINA : BIOLOGIA - Jak długo żyje mysz? Odpowiedź: To zależy od
kota.
UMIEJĘTNOŚĆ : Pokaż, jak jedziesz na traktorze.
Kot nr 25
DIEDZINA : DOBRE MANIERY - Co mówi dżem , jak się go otworzy?
Odpowiedź: Dżem dobry.
UMIEJĘTNOŚĆ : Wyobraź sobie, że bierzesz udział w pokazie
kulturystycznym...
14.Prowadząca: Świetnie się spisaliście . Nadeszła pora, by przyjąć
was do grona gimnazjalistów. Prosimy o powstanie i złożenie ślubowania.
Proszę powtarzać.
TEKST PRZYSIĘGI:
"My, Koty, przysięgamy na mamę i tatę oraz na Bolka i Lolka, że obca nam
będzie swawolka. W związku z tym uroczyście ślubujemy:
1. Nie uciekać przed Panem Dyrektorem, gdy przed oblicze swe woła.
2. Miłować wychowawcę swego, jak siebie samego.
3. Na widok starszego gimnazjalisty oddawać ukłon uroczysty.
4. Na stołówce obiadek spożywać i cicho się zachowywać.
5. Do szkółki pilnie uczęszczać i wiedzę swą zagęszczać.
6. W domu pilnie się uczyć i na ploteczki się nie włóczyć.
7. Powyższych przykazań przestrzegać sumiennie, gdyż są niepodważalne i
święte!"
15. Prowadząca: Po ślubowaniu. Od tego momentu jesteście pełnoprawnymi
gimnazjalistami ! Musicie się więc pozbyć kocich ogonów. My wam w tym
pomożemy.
Obcinanie ogonów.
16. Prowadząca: Uwaga, uwaga! Ogłaszam uroczyście, że nie jesteście już
kotami, tylko (wszyscy) gimnazjalistami!
17. Prowadząca: Wspaniale wykonaliście wszystkie zadania! Mamy więc
ogromny zaszczyt i niewysłowioną przyjemność poinformować was, że w
nagrodę sprzątacie po tej imprezie i przez tydzień zbieracie papierki na boisku
szkolnym!

18. Prowadząca: Dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy na otrzęsinową
dyskotekę. I jeszcze jedna dobra wiadomość: Jutro dzień wolny od pytania!
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