Opracowała: Agnieszka Czachorowska
Scenariusz

świetlicowej

uroczystości

„DZIEŃ

PRZYSŁÓW

AFRYKAŃSICH”

przeprowadzany w świetlicy szkolnej „Nasza Chata” w Szkole Podstawowej nr 54
w Szczecinie – zajęcia otwarte.
Cel główny:
Przygotowanie uroczystości pod hasłem DZIEŃ PRZYSŁÓW AFRYKAŃSKICH dla społeczności
świetlicowej (wychowanków, nauczycieli rodziców) .

Cele szczegółowe:
1. Wychowankowie rozwijają zainteresowanie klasyką literatury polskiej na przykładzie tekstu
Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”.
2. Wychowankowie współdecydują o obsadzie ról w uroczystości oraz o jej przebiegu.
3. Wychowankowie współtworzą charakterystyczną dla projektu AFRYKA DLA MAŁEGO
PODRÓŻNIKA obrzędowość.
4. Wychowankowie integrują się ze społecznością świetlicy.
5. Wychowankowie poznają treść afrykańskich przysłów.
6. Wychowankowie przyswajają wartości moralne za pośrednictwem przysłów afrykańskich.
7. Wychowankowie poznają rolę szamana w społecznościach afrykańskich
8. Wychowankowie stymulują rozwój emocjonalny i poznawczy .
9. Wychowankowie współtworzą i prezentują improwizacje taneczne do muzyki etnicznej.
10. Wychowankowie przejawiają właściwe zachowania podczas trwania uroczystości
świetlicowej.
11. Wychowankowi tworzą relację pisemną z uroczystości na stronę Internetową szkoły.
Czas realizacji czynności wstępnych: ok. 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem realizacji
imprezy.
Czas realizacji części właściwej: 90 min
Adresaci: grupa świetlicowa (różnowiekowa)
Metody pracy:
-

teatralizacja z wykorzystaniem fragmentów tekstu literackiego,

-

metody integracji – krąg,

-

plebiscyt – współdecydowanie wychowanków o obsadzie ról w uroczystości, dobór
przysłów afrykańskich, program uroczystości

-

zabawy naśladowcze – (naśladowanie ruchów, odtwarzanie w zabawie różnych ruchów).

-

metoda

zabawowo

–

naśladowcza

(wykonywanie

ruchów

opisanych

słownie

i przywołanie z pamięci dziecka czynności widzianych lub stworzonych w wyobraźni).
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Formy pracy:
- indywidualna
- w grupach zadaniowych
- zbiorowa,
Materiały i środki dydaktyczne:
• wybrane fragmenty tekstu Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” prezentujące postać
księżniczki Klu – Klu,
• ilustracje z różnych wydań książki „Król Maciuś Pierwszy” (1953, 1983, 2011) oraz filmu
w reżyserii W. Jakubowskiej (1957) obrazujące postać Klu – Klu (zał. nr 1) oraz czarownika
afrykańskiego („Mitologie świata: Ludy Czarnej Afryki”),
• magnetofon z możliwością odtwarzania plików mp3,
• audiobook z rozdziałami prezentującymi pierwszą wizytę Maciusia w kraju Bum – Druma;
• muzyka etniczna z regionu Afryki Zachodniej do improwizacji tanecznej (taniec mocy
szamanek), oraz podkład muzyczny piosenek „Nie ma wody na pustyni” i „Rzeka marzeń”,
• elementy dekoracji holu przy świetlicy – wybrane przysłowia afrykańskie – tablica w holu
(zał. nr 2),
• pojemniki na przysłowia dla szamanek i przysłowia w formie wróżb dla wszystkich
uczestników zabawy,
• stroje do improwizacji tanecznej,
• dyplomy dla dziewczynek odgrywających rolę szamanek (zał. nr 3),
• sprzęt nagłośnieniowy w dniu uroczystości,
• aparat fotograficzny do dokumentacji imprezy.
Przebieg zajęć:
Czynności wstępne: (na 2 tygodnie przed planowaną uroczystością – podczas zajęć
świetlicowych)
1. Wychowawca prezentuje dzieciom różne wydania książki „Król Maciuś Pierwszy”
akcentując ilustracje księżniczki murzyńskiej Klu – Klu wykonane przez różnych autorów.
2. Wychowawca odczytuje fragmenty z powieści Korczaka opisujące Klu – Klu.
3. Wychowankowie swobodnie wypowiadają się na temat przeczytanego przez wychowawcę
tekstu.
4. Wychowawca prezentuje dzieciom zdjęcia szamanów zamieszczone w książce „Mitologie
świata: Ludy Czarnej Afryki”.
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5. Dzieci słuchają fragmentów audiobooka z rozdziałami prezentującymi pierwszą wizytę
Maciusia w kraju Bum – Druma (zachowanie się czarownika w stosunku do bohatera
książki).
6. Dzieci wypowiadają się na temat wysłuchanych fragmentów.
7. Wychowawca proponuje dzieciom udział w uroczystości „Dzień przysłów afrykańskich”
i ogłasza konkurs na postacie szamanek, które wykonają improwizację taneczną „Taniec
mocy”. Chętne dziewczynki zgłaszające swój udział w konkursie wykonują fragment
improwizacji ruchowej zadanej przez wychowawcę, wygłaszają fragment tekstu i wykonują
poznaną w świetlicy piosenkę.
8. Wychowankowie stosując sprawiedliwe kryteria wybierają spośród chętnych dziewczynek
obsadę szamanek.
9. Wybrane dziewczynki pracują nad improwizacją taneczną pt. „Taniec mocy” do wybranej
przez wychowawcę muzyki etnicznej. Pozostałe dzieci mogą

zgłaszać swoje pomysły

do choreografii układu.
10. Wychowawca przygotowuje wybór przysłów afrykańskich do planowanej uroczystości.
W mniejszych grupach wychowankowie pomagają przygotować tablicę potrzebną
do uroczystości, pojemniki na wróżby afrykańskie, wróżby dla poszczególnych dzieci.
11. Wychowawca prezentuje wybrane przysłowia społeczności świetlicowej wyjaśniając ich
znaczenie. Tłumaczy dzieciom, że przysłowia są „kopalnią mądrości”, dzięki którym
wszyscy członkowie społeczności czerpią wiedzę o wartościach i regułach życia.
12. Wybrane

szamanki

przygotowują

się

do

odczytywania

i

wyjaśniania

dzieciom

wylosowanych przez nie podczas uroczystości przysłów.
13. Współpraca z rodzicami wychowanek w celu przygotowania strojów afrykańskich.
Część właściwa:
1. Przygotowanie dekoracji i sprzętu nagłośnieniowego w dniu uroczystości.
2. Stworzenie kręgu z uczestników uroczystości, powitanie

i przypomnienie uczestnikom

zasad zachowania się podczas wspólnej zabawy.
3. Wyjaśnienie dzieciom celu zabawy (losowanie przysłów i zastosowanie ich we własnym
życiu).
4. Wspólne wykonanie piosenki „Nie ma wody na pustyni” poznanej na zajęciach
umuzykalniających w świetlicy.
5. Prezentacja postaci szamanek (ich stroje) i przypomnienie bohaterki powieści Korczaka –
księżniczki murzyńskiej Klu – Klu.
6. Wykonanie przez dziewczynki przygotowanej improwizacji tanecznej „Taniec mocy”.
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7. Odczytanie przez szamanki treści przysłów afrykańskich i wyjaśnienie ich znaczenia.
8. Losowanie przysłów przez wszystkich uczestników zabawy – dzieci odczytują treść
przysłów i wyjaśniają sobie ich znaczenie. Zostają podzielene na grupy ze względu na treść
wylosowanego przysłowia – opcjonalnie: mogą wykonać plakat z treścią przysłowia oraz
ilustrację do niego.
9. Stworzenie kręgu uczestników zabawy i wspólne wykonie piosenki „Rzeka marzeń”.
10. Wręczenie

dziewczynkom

dyplomów

–

gratulacji

za

przygotowanie

tańca

oraz

współprowadzenie uroczystości.
11. Wspólna fotografia grupy świetlicowej na zakończenie Dnia przysłów afrykańskich.
12. Zachęcanie przybywających rodziców do wylosowania przysłów.
13. Porządkowanie holu po zakończeniu uroczystości.
14. Ogłoszenie konkursu na pisemną relację z wydarzenia na stronę internetową szkoły.

Literatura:
1. Korczak Janusz.: „Król Maciuś Pierwszy” – wydania - Warszawa 1953, 1983, 2011
2. Mazo Margarita: „Maska lwa”, Tako, Toruń 2012;
3. „Mitologie świata: Ludy Czarnej Afryki”, New Media Concept sp. z.o.o.; Warszawa 2007;
4. „Przewodnik: Kenia”, Hachette Livre Polska sp. z o.o.; Warszawa 2007,
Załącznik nr 1 - KLU-KLU – opis postaci
Klu – Klu
bohaterka książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”, murzyńska księżniczka, córka Bum
Druma. Pokochała Maciusia tak bardzo, że zdecydowała się sama do niego dotrzeć. Przez trzy
tygodnie jechała zamknięta w klatce z małpami. Jest dziewczynką zwinną, sprawną i silną
fizycznie - to efekt wychowania w afrykańskiej dżungli. Także w europejskim lesie radzi sobie
doskonale. Bez trudu łapie jadowite węże. Potrafi znaleźć rośliny lecznicze i leczyć zwierzęta.
Jest mądra i zdolna. Bardzo szybko i łatwo się uczy. Potrafi swoją wiedzę przekazać innym nauczyła wiejskie dzieci pisania i czytania. Umie zorganizować naukę dla tysiąca dzieci
murzyńskich. Łatwo zjednuje sobie sympatię innych. Nie podoba jej się, że w Europie dziewczynki
są inaczej traktowane niż chłopcy. Klu-Klu jest odważna. Wchodzi z nożem do ciemnego kanału,
by walczyć z potężnym wilkiem.
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Do końca pozostaje wierna Maciusiowi.
Klu – Klu może mówić o sobie:

Klu – Klu
z Afryka!

przyjechać

Klu – Klu być córka Bum –
Druma.
Klu – Klu kochać króla
Maciusia i polskie dzieci.
Klu – Klu być bohaterka
z
książki
Janusza
Korczaka.

Ilustracja do książki „Król Maciuś Pierwszy”
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Film „Król Maciuś I” (1957)

Film „Król Maciuś I” (1957)
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Praca Bianki Pusz (SP nr 54 Szczecin): Klu – Klu i król Maciuś Pierwszy
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Załącznik nr 2 – wybrane przysłowia afrykańskie
Czas wszystko zrobi – bo ma czas.
/przysłowie afrykańskie/

Ptak na gałęzi inaczej śpiewa aniżeli ptak zamknięty w klatce.
/przysłowie afrykańskie/

Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy,
mogą przemienić oblicze świata.
/przysłowie afrykańskie/

Nie wyśmiewaj małego ziarenka – pewnego dnia będzie ono drzewem palmowym.
/przysłowie angolskie/

Wszyscy słyszą, gdy mówi jeden; któż słyszy, gdy wszyscy mówią?
/przysłowie abisyńskie/
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Kto lubi miód, nie powinien bać się pszczół.
/przysłowie afrykańskie/

Cierpliwy człowiek nawet kamień ugotuje.
/przysłowie afrykańskie/

Jeśli chcesz poznać wierzchołek baobabu, poznaj najpierw jego korzenie.
/przysłowie afrykańskie/

Nawet mędrzec popełnia błędy.
/przysłowie afrykańskie/

Śmiech nie tylko czyści zęby, lecz także oczyszcza zmarszczki
/przysłowie angolskie/
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Podróże kształcą.
/przysłowie abisyńskie/

Każdy człowiek tworzy samego siebie.
/przysłowie egipskie/

Przyjaźń jest drogą, która zanika w piasku, jeśli bez wytchnienia się jej nie odnawia.
/przysłowie afrykańskie/

Dziękuj za to, co masz.
/przysłowie suahili/

Nie zasłaniaj twarzy przed tym, kogo znasz. Nie bądź ślepy wobec tego, kogo już raz
widziałeś. Nie odpędzaj tego, kto przyszedł, by prosić.
/przysłowie egipskie/
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Załącznik nr 3 – gratulacje dla szamanek

Aleksandra Ejsmont
wystąpiła w roli szamanki Klu – Klu
w tygodniu przysłów afrykańskich,
który odbył się
w świetlicy szkolnej „NASZA CHATA”
w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie
w ramach projektu
AFRYKA DLA MAŁEGO PODRÓŻNIKA.
Wychowawcy:

Szczecin 2014
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Zredagowany przez wychowanka tekst zamieszczony na stronie internetowej szkoły
w zakładce świetlicy szkolnej
Dzień przysłowia afrykańskiego w „NASZEJ CHACIE”.

20 listopada roku 2014 odbył się dzień przysłowia afrykańskiego.
Na początku zatańczyły „Taniec Mocy” szamanki: Klu - Klu, Kli – Kli i Kla - Kla . Taniec
wydawał nam się dziwny bo dziewczynki skakały jak szalone. Klu – Klu i jej siostry przyjechały do
nas z Afryki. A tak naprawdę Klu – Klu to księżniczka afrykańska – córka króla Bum – Druma
z książki Janusza Korczaka pt.: „ Król Maciuś Pierwszy”. Szamanki wróżyły nam przysłowiami
afrykańskimi.
Dawid wylosował przysłowie „ Podróże kształcą” – co znaczy , że może zostać podróżnikiem
i będzie bardzo mądry. Alan zdobył karteczkę z przysłowiem „Jeśli chcesz poznać wierzchołek
baobabu – poznaj najpierw jego korzenie” to znaczy że trzeba być bardziej dociekliwym
i poznawać wszystko od początku do końca. „Przyjaźń jest drogą, która znika w piasku , jeśli bez
wytchnienia się jej nie odnawia” – takie przysłowie wylosował Fabian. Jeśli nie będziesz dbał
o przyjaciela możesz go łatwo stracić.
Tych przysłów było aż 15.
Podczas trwania dnia przysłów afrykańskich śpiewaliśmy piosenki : „ Nie ma nie ma wody na
pustyni” i „Chwyć marzenie” z filmu „ W pustyni i w puszczy”. Było fajnie i dzieciom się bardzo
podobało. Wiele dzieci dobrze się bawiło.
Po imprezie niektórzy rodzice odbierający dzieci ze świetlicy mogli również wylosować dla siebie
przysłowie.

Alan Buczak

Zapraszamy do galerii zdjęć
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