Asia Ziewiec 1 rok KAMuzO

WIECZÓR BAŚNIOWY
CELE: Powrót do czasów dzieciństwa, pobudzenie wyobraźni i kreatywności, współpraca,
integracja, radość.
Młodzież w wieku od 14 lat, wieczorek przewidziany na 20 osób, czas trwania: 1,5 h
POMOCE:
- fioletowy lub czerwony bristol z napisanym na środku napisem „BAŚNIE”* ;
- kartki A4 z tytułami niektórych baśni: Księżniczka na ziarnku grochu, Krzesiwo, Dziewczynka z
zapałkami, Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Kot w butach, Mały czerwony Kapturek.**;
- Należy też przygotować 5x(razy) I fragment, 5x II fragm., 5x III fragm., 5x IV fragm. , a
następnie wrzucić do woreczka i pomieszać (będzie potrzebne do podzielenia na grupy) ***.
Oto fragmenty:
I fragment :
Wtedy ptak poczuł się zmieszany z radości: schował głowę pod skrzydła i sam nie wiedział, co się z
nim dzieje; był zbyt szczęśliwy, ale wcale nie dumny, gdyż dobre serce nie bywa nigdy pyszne;
myślał o tym, jak go prześladowano i wyszydzano, i słuchał, jak wszyscy teraz mówili, że jest
najpiękniejszym ze wszystkich pięknych ptaków.
II fragment :
Łódka przechyliła się na bok i nabierała po brzegi wody, tak że musiała zatonąć;
żołnierz stał po szyję w wodzie, a łódka zagłębiała się coraz więcej i więcej; coraz bardziej
rozmiękał papier! woda zaczęła już zalewać głowę żołnierzowi i wtedy pomyślał
sobie małej, ślicznej tancerce, której nie miał już nigdy zobaczyć,
a w uszach zabrzmiały mu słowa:
Naprzód, naprzód, w bój, żołnierzu!
Naprzód, aż do śmierci!
III fragment :
Babunia nigdy przedtem nie była taka piękna i taka wielka; chwyciła dziewczynkę w ramiona i
poleciały w blasku i w radości wysoko, a tam już nie było ani chłodu, ani strachu - były bowiem u
Boga.
A kiedy nastał zimny ranek, w kąciku przy domu siedziała dziewczynka z czerwonymi policzkami, z
uśmiechem na twarzy - nieżywa: zamarzła, na śmierć ostatniego wieczora minionego roku.
IV fragment :
Pewnemu bogatemu człowiekowi zachorowała żona umiłowana; czując zbliżającą się śmierć,
przywołała do siebie córkę jedynaczkę i rzekła do niej:
- Dziecko ukochane, pamiętaj, bądź zawsze dobra, cokolwiek się stanie.
To rzekłszy zamknęła oczy i umarła...
Potrzebne będą też:
- cukierki (min. 20 sztuk) o 4 różnych smakach, po równą ilość na każdy smak.*** *;
- 3 woreczki z karteczkami, z postaciami (według tabelki poniżej) *** **

1 woreczek >

Królewna Śnieżka Zła królowa z
7 krasnoludków
Królewny Śnieżki

2 woreczek >>

Ołowiany
Baletnica z Bajki
Żołnierz bez nogi o ołowianym
żołnierzu

3 woreczek >>>

Kopciuszek

Księżniczka (na
ziarnku grochu)

Lustro złej
Królowej

Brzydkie kaczątko Dziewczynka z
zapałkami
Kot w butach

Śpiąca Królewna

- 4 kartki formatu A3 ; *** ***
- min. 4 kartki formatu A4 + pastele lub Kretki; *** ****
–
podkład muzyczny:
https://www.youtube.com/watch?v=jiwuQ6UHMQg&list=RDjiwuQ6UHMQg#t=12
PROWADZĄCY: Mogą być (niekoniecznie) 2 osoby prowadzące, przebranie: Kot w butach lub
czerwony Kapturek.
PRZYGOTOWANIE SALI: Na środku sali zawieszony napis „BAŚNIE” *, a na ścianach
powywieszane na kartkach tytuły niektórych baśni. **
Prowadzący włącza podkład muzyczny:
- podczas pracy w grupach. (Jeśli będzie przeszkadzał w pracy to należy zmniejszyć głośność).
- podczas podziału na grupy.
- podczas zabawy w „Tunel baśniowy”. (Głośność maksymalna)

MODLITWA. Modlitwa spontaniczna do Ducha Świętego o dary radości i otwartości, jedności we
wspólnocie.
Prowadzący: Witam wszystkich serdecznie we wspaniałym, pełnym zaskakujących, jak również
pięknych wydarzeń: świecie baśni!

1. Losuj baśnie- czyli podzielenie na 4 grupy, 5-osobowe poprzez losowanie jednego z
fragmentów z baśni *** (zawarte w „pomocach”).
Prowadzący: Tak, więc teraz, gdy każdy znalazł się w jednej z czterech baśni, możemy zacząć! Niech
jedna osoba z każdej grupy przeczyta na głos fragment, który wylosowali, a następnie odpowie na
pytanie: Jaki jest tytuł baśni, której fragment dostaliście? i Kto jest jej autorem?
Macie 3 min. na zastanowienie się nad odpowiedzią.
- Poprawne odpowiedzi:
I fragm. > „Brzydkie kaczątko” Hans Christian Andersen
II fragm. > „Dzielny ołowiany żołnierz” H. C. Andersen

III fragm. > „Dziewczynka z zapałkami” H. C. Andersen
IV fragm. > „Kopciuszek” Jacob i Wilhelm Grimm (bracia Grimm)

2. Opowiadania.
a) Prowadzący: Teraz każda grupa ma za zadanie: wymyślić opowiadanie z postaciami z baśni,
które za chwilę wylosuje. Każda grupa losuje po jednej postaci z każdego woreczka.*** ** (zawarte
z „pomocach”)
Można dodać max. 4 postacie wymyślone, ale nie trzeba.
b) Układanie opowiadań, czas. 10- 15 min.
c) prezentacja opowiadań każdej z 4 grup.
Po prezentacji:
Prowadzący: Dziękuję za te wspaniałe opowiadania. Myślę, że wszyscy zasługują wielkie brawa
(oklaski).

3. Tunel baśniowy
a) Włączenie podkładu muzycznego.
https://www.youtube.com/watch?v=jiwuQ6UHMQg&list=RDjiwuQ6UHMQg#t=12

b) Prowadzący: Teraz stworzymy tunel baśniowy. Ustawiamy się w parach, jedna para za
drugą i tworzymy tunel (łapiąc się za ręce i podnosząc je do góry, tak aby była przestrzeń
między każdą osobą z pary). Osoba bez pary biegnie na początek tunelu, wbiega do środka i
znajduje sobie nową parę. itd. ……….. czas: do 5 min. – nie za długo!

4.Słodki podział.
Prowadzący: *** * (zawarte w „pomocach”) Aby jeszcze bardziej osłodzić ten baśniowy wieczór,
każdy dostanie po cukierku, jednak proszę o chwilę cierpliwości (nie zjeść od razu), aż każdy
dostanie swojego.
Gdy już wszyscy dostali:

Prowadzący: Każdy smak tworzy jedną grupę. … Teraz można zjeść cukierki 

5. Reklamy.
a) Prowadzący wskazuje każdej z grup po jednej baśni, którą będą reklamować:
I gr. – Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków;
II gr.– Dziewczynka z zapałkami;
III gr.– Kot w Butach;
IV gr. – Mały czerwony kapturek;
b) Prowadzący: W tej części naszego spotkania, waszym zadaniem będzie zareklamowanie
szczególnego motywu z tej baśni np. Księżniczka na ziarnku grochu – reklama smacznego
chrupiącego groszku, który nawet Królewna poczuła, UWAGA! – niedobry do spania, ale
dobry do jedzenia. Dostaniecie za chwilę po kartce formatu A3 i kredkach lub pastelach (na
grupę). Na tej kartce będziecie mogli pisać i rysować, np. hasło reklamowe z rysunkiem
prezentującym to hasło.
Każda grupa dostaje po jednej kartce formatu A3 i pastele lub kredki: *** ****(zawarte w
„pomocach”)

c) Prezentacja reklam!
6. Prowadzący: Dziękuję wszystkim za to spotkanie! Było naprawdę cudownie! Mam nadzieję,
że Wam również się podobało. A teraz pomódlmy się na zakończenie, uwielbiając Pana Boga i
dziękując Mu za ten wieczorek, pełen radości w Duchu Świętym.

Modlitwa.

