AKADEMIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Na początku - odśpiewanie hymnu
Powstańmy. Do hymnu
1. POWITANIE - kolorowe kartki
2. Dziękujemy Paniom dyrektorkom za kierowanie naszą szkołą i dla Was
specjalnie ta dedykacja
(wybrany taniec)
3. A co uczeń myśli o szkole i swojej pracy posłuchajcie wierszyka o szkole na
wesoło
Lubię szkołę , lecz ten problem
zawsze działa mi na nerwy:
wszystkie lekcje są za długie,
a za krótkie przerwy.
Wciąż stawiają mi za przykład
pracowitość pszczoły.
Pewnie chcą bym miód przynosił
w słoiku do szkoły.
Lubię panią, lubię klasę,
lubię z klasą śmiać się czasem,
lubię piątkę złapać gładko,
tylko … łapię ją za rzadko

4. Rzeczywiście! To się nam koledzy wypowiedzieli wielce poetycko. A tak zupełnie
na poważnie dziękujemy nauczycielom za cierpliwość, wyrozumiałość, za
przekazywaną wiedzę, opiekę oraz za to, że w każdej chwili mogliśmy się do nich
zwracać z naszymi. Dla Was piosenka
................................................"Razem w szkole"...........................................

5. Dziękujemy również wszystkim osobom z administracji i obsługi - Pani
sekretarce, paniom woźnym, paniom sprzątaczkom i panu konserwatorowi. My
czasem nabrudzimy, zepsujemy, a oni właśnie troszczą się, by w naszej szkole było
pięknie i czysto. Wysłuchajcie piosenki
......................................."Zatańczyły witaminy"..........................................

6. Wyrazy szacunku i wdzięczności kierujemy do naszych wspaniałych rodziców.
Dziękujemy im dzisiaj za pomoc w nauce, za troskę w wychowaniu i okazywaną
każdego dnia miłość. Specjalnie dla Was Przygotowaliśmy
piosenkę ......................................"Bo rodzina to
rodzina"..............................................

7. Posłuchajcie co na nas czeka za chwilę
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, jutro wakacje, lekcje skończone!
A teraz wszystkich czeka nagroda, wakacje, słońce, piękna pogoda,
Gorący piasek, szum morskiej fali, kuszący zapach lasu w oddali.
A w lesie wdzięczne ptaków piosenki i chmurki lotne i czysty błękit.
Pachnące kwiaty na łąkach w trawie, przejrzysta woda w rzece i w stawie.
Perlista rosa na listkach w borze, złociste pole, rzeka i morze.
Trzeba opalić twarze na wietrze, trzeba odetchnąć świeżym powietrzem.
Trzeba wyćwiczyć nogi i ręce, trzeba wyśpiewać radość w piosence.

8. Czy słyszeliście drodzy uczniowie słowa ostatniej zwrotki wiersza? Zachęcamy
Was byście wakacje spędzili w mądry, bezpieczny i aktywny sposób. Wakacje to
czas wypoczynku i leniuchowania, ale nie spędzajcie go przed komputerem i
telewizorem. Macie "naładować akumulatory", zażywajcie dużo ruchu, bo jak
mówi porzekadło "w zdrowym ciele zdrowy duch". Bądźcie aktywni ruchowo.
Rolki, hulajnoga, piłka, rower niech towarzyszą Wam każdego dnia. Gdy pogoda
pokrzyżuje Wam plany zachęcamy Was do czytania książek, słuchania muzyki.
9. Nigdy jednak nie zapominajcie o bezpieczeństwie! Posłuchajcie kilku
wakacyjnych rad
Dziecko 1
Głowa nie jest od parady
I służyć Ci musi dalej
Dbaj, więc o nią i osłaniaj,
Kiedy słońce pali.
Dziecko 2
Biegać boso – przyjemnie,
ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę,
Dobre buty wkładaj!!
Dziecko 3
Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Dziecko 4
Gdy huczą grzmoty,
Szumi ulewa,
Nie chroń się nigdy
Pod wysokie drzewa.
Dziecko 5
Coś tam pełznie w trawie,
Wąż? A może żmija.
I węża i żmiję
Z daleka omijaj.
Dziecko 6
Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.
Dziecko 7
Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.
10. Zapamiętajcie dobrze te rady, by wakacje minęły Wam bezpiecznie i ciekawie.
Na zakończenie posłuchajcie o czym marzą dzieci przed wakacjami - piosenka
..............................................."Balonem na wakacje"..........................................
A teraz już bardzo dziękujemy za uwagę i prosimy Panią dyrektor o zabranie głosu.

