Pogodny wieczorek
Temat : Zwierzęta
Cel: Poznanie się, integracja wspólnoty
Wystrój Sali : sala wyglądem przypomina stajnie, można zastosowad takie elementy jak siano, plakaty A3
na których narysowane są różne zwierzęta hodowlane. Przez środek przebiega czerwony
dywan/prześcieradło.
Potrzebne pomoce :


Małe karteczki z nazwami : kot, koo, pies, baran, musi byd ich tyle ile uczestników spotkania (po
równo gdyż będą służyd do podziału na grupy)



grzebieo, bibuła, prześcieradła, pisaki, gumki, spinki, sznurek, papier toaletowy, folie aluminiową
itp.



Jabłko, dzwoneczek, obroża, mleko

Modlitwa :
Duchu Święty przyjdź do nas, chcemy wraz z Tobą cieszyd się i radowad. Przymnażaj nam łask radości,
otwartości byśmy mogli lepiej się poznad i umocnid wspólnotę którą tworzymy
„Ojcze Nasz…”

Przebieg :
Zabawia 1. Uczestnicy po kolei losują karteczkę z nazwami zwierząt (kot, pies, baran, koo). Gdy
już wszyscy mają karteczki, na hasło już udają to zwierze, które mieli na kartce i muszą znaleźd inne osoby
z tym zwierzątkiem – oczywiście odzywając się tylko w języku swojego zwierzątka – utworzyd z nimi
grupy.
Gdy jesteśmy już w grupach następuje ogłoszenie :
Uwaga, uwaga ! Witamy na zebraniu rady zwierząt ! Otwieramy 1456 wybory na miss stajni ! Prosimy
wszystkie grupy o przygotowanie jednego reprezentanta na wybieg, grupa musi zaprezentowad swoje
poglądy, opowiedzied coś o swym stroju i przekonad do siebie jury
Zabawa 2 Każda grupa dostaje materiały takie jak grzebieo, bibuła, prześcieradła, pisaki, gumki,
spinki, sznurek, papier toaletowy, folie aluminiową itp. Następnie mają czas na ubiór jednej osoby i
przygotowanie prezentacji.
Każda grupa prezentuje swoją postad, jury w którego skład wchodzi trójka osób (mogą byd przebrane za
zwierzęta : krowa, osioł, świnia) stale notują coś na kartkach, mogą zadawad dodatkowe pytania.

Podczas gdy jury idzie na naradę kolejna zabawa
Zabawa 3 na melodię piosenki : „Szła dzieweczka do laseczka…” poszczególne grupy zwierząt
wydają odgłosy gdy dyrygent na nie wskaże.

Jury ogłasza wyniki :
Miss stajni zostaje jednogłośnie i bezkonkurencyjnie : kot, pies, baran i koo !!
Zostają zaproszeni na środek po czym każdemu jest wręczona nagroda : kotu – mleko, psu – obrożę,
baranowi – dzwoneczek, koo – jabłko.
Zabawa 4 Nadal w grupach, każdy dostaje zwierze które ma z siebie ułożyd (każda osoba w
grupie musi pełnid jakąś funkcje – byd jakąś częścią ciała zwierzęcia). Pozostali zgadują co to za zwierzę.
Dostępne zwierzęta : słoo, żyrafa, królik, żółw, kangur, wąż.
Modlitwa na zakooczenie :
Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za to że obdarowałeś nas tą radością. Dziękujemy Ci za to że mogliśmy
spędzad razem czas na Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…x3
Anna Maczałaba
uzupełniający

