ARKUSZ DOBREJ PRAKTYKI
Tytuł
Cele działania

Krótki opis
działania

Dzień Rodziny
1.Rozwijanie postaw społecznych, współdziałania i
współżycia w grupie.
2.Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz
aktywności twórczej.
3.Pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć
emocjonalnych i estetycznych.
4.Budowanie u ucznia szacunku dla rodziców.
5.Budowanie więzi emocjonalnej z rówieśnikami,
nauczycielami i rodzicami.
6.Prezentacja własnych umiejętności (dokonań).
7.Przygotowanie dzieci do wystąpień publicznych.
Święto Rodziny to w naszej szkole impreza z
wieloletnią tradycją. Wcześniej organizowana była tylko dla
mam, lecz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, od kilku lat
przeznaczona jest dla obojga rodziców. Imprezę tę
organizują klasy O – III wraz z wychowawcami. Jest to
niezwykła okazja do zaprezentowania swoich umiejętności:
teatralnych, wokalnych, tanecznych i recytatorskich.
Nauczycielki bardzo starają się, aby impreza co roku miała
inną formę. To one dobierają scenariusze, piosenki, same
wykonują scenografię oraz pracują z uczniami. Dzieci długo i
z wielkim zaangażowaniem przygotowują się do tego święta.
Wykonują laurki, kwiaty i różne upominki. Uczą się wierszy,
skeczy ,piosenek i nowych tańców. Starają się jak najlepiej
wypaść przed tak niecodzienną publicznością, która zawsze
dopisuje. Rodziców zawsze gościmy kawką i ciasteczkiem.
Po występach jest czas na życzenia i wręczanie upominków.
Dzień Rodziny to idealna okazja, by podziękować rodzicom
za trud włożony w wychowanie oraz zaprezentować talenty
ich pociech.
W trakcie dotychczasowych imprez z okazji Dnia
Rodziny dzieci prezentowały się poprzez:
- recytację wierszy,
- śpiew piosenek grupowo oraz solo,
- wykonywanie inscenizacji tematycznych,

Efekty

- skeczy , humorystycznych scenek,
- tańce integracyjne, góralskie, balet,
- grę na instrumentach,
- koncert dla rodziców,
- prace plastyczne (portret mamy, taty ),
- konkursy dla rodziców.
W przygotowaniu strojów , które uzależnione są od
doboru scenariusza, chętnie pomagają nam rodzice,
dziadkowie i inni członkowie rodziny. Impreza ta dostarcza
wielu wrażeń i zawsze jest wysoko oceniana przez
przybyłych gości.
Uroczystość ta:
*pozwala realizować treści edukacyjne z różnych obszarów
podstawy programowej;
* wpływa aktywizująco na dzieci;
*pozwala odkryć dzieciom swoje zdolności i predyspozycje;
*przygotowuje uczniów do wystąpień publicznych (dzieci
uczą się jak radzić sobie z tremą)
*wzmacnia wiarę we własne siły wśród dzieci słabszych lub
nieśmiałych;
*integruje społeczność szkolną ze środowiskiem rodzinnym.

1.Dbać zawsze o właściwy dobór terminu tej imprezy, aby
Rady i przestrogi rodzice wszystkich uczniów mogli być obecni.
2.Dobór tekstów dla poszczególnych uczniów musi być
dostosowany do sytuacji rodzinnej danego dziecka.
Sposoby
upowszechniani
a

Publikacja informacji o przebiegu imprezy na stronie
internetowej szkoły.
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