
KONSPEKT ZAJĘĆ 

 

Temat zajęć: Moje osiemnaste urodziny. 

Prowadzący: Wioleta Golińska 

Data: 25.10. 2012 

Cele: 

➢ Integracja grupy; 

➢ Kontynuacja grupowej tradycji. 

 

Zadanie: Uroczyste powitanie wychowanków w gronie osób pełnoletnich. 

Spodziewane efekty: 

➢ Wychowankowie poprawnie wykonują przeznaczone dla nich zadania; 

➢ Wychowankowie spędzają razem czas na sympatycznej zabawie. 

➢ Wychowankowie chętnie kontynuują tradycję świętowania osiemnastych urodzin na 

grupie. 

Pomoce: klocki, deska, młotek, śrubokręt, gwoździe, śrubki, miś, upominki urodzinowe, 

ciasto. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie grupy i przedstawienie celu spotkania. 

2. Przedstawienie Komisji Oceniającej. 

3. Zaproszenie wychowanków, których urodziny są świętowane na tzw. Gorące Krzesła. 

4. wykonywanie wyznaczonych zadań przez solenizantów (w między czasie KO ocenia i 

komentuje wysiłki chłopców wykonujących zadania). Załącznik 1. 

5. Podsumowanie wykonanych zadań, odśpiewanie „Sto lat”, wręczenie urodzinowych 

upominków, oraz poczęstunek ciastem. 

6. Badanie atrakcyjności zajęć. 



ZAŁĄCZNIK 1. 

Bycie dorosłym to nie taka prosta sprawa. Dorosłość wymaga od człowieka 

odpowiedzialności, ale też wielu bardzo cennych umiejętności. Aby sprawdzić, czy jesteście 

nieść na bycie dorosłymi przygotowaliśmy dla was kilka zadań. 

1. Pierwsze z nich sprawdzi waszą umiejętność „złotej rączki”. Nie może być tak, że 

mężczyzna nie potrafi wbić gwoździa czy wkręcić śrubki, bo co jeśli rozleci wam się 

płot, albo poluzuje zamek w drzwiach? Zaraz otrzymacie narzędzia niezbędne do 

wykonywan8ia takich właśnie prac. Waszym zadaniem jest wbić gwoździe w 

deseczkę w odstępach: 1, 2 i 3 cm oraz wkręcić śrubkę w oznaczone na desce punkty. 

2. Drugie zadanie jest nie mniej trudne. Będzie ono sprawdzać wasze predyspozycje na 

dobrych ojców. Kochający tata potrafi uspokoić i utulić w ramionach swoje dziecko. 

Waszym zadaniem jest pokazanie za pomocą dostępnych tutaj akcesoriów jak należy 

to zrobić. Dodatkowym utrudnieniem jest opowiedzenie waszemu „dziecku” bajki lub 

zaśpiewanie kołysanki. 

3. Kolejne zadanie sprawdzi wasze zdolności budowniczych. Przecież nie może być tak, 

że mężczyzna nie potrafi zbudować domu dla swojej rodziny. Waszym zadaniem jest 

zbudowanie z tych oto kloców malutkiego domku, w którym można by zamieszkać. 

4. Cechą mężczyzn jest również siła. Waszym zadaniem jest przeniesienie członków 

komisji na drugą stronę sali i z powrotem. Metoda jaką to zrobicie zależy od Was ale 

musi być ona bezpieczna zarówno dla was jak i waszych pasażerów. Waszym 

zadaniem jest również opisanie potem techniki jaką zastosowaliście przy 

przenoszeniu. 

 

To już wszystkie zadania jakie dla was przygotowaliśmy. Komisja Oceniająca stwierdza, że 

macie pełne prawo określać się mianem „osoby dorosłej”. Ponieważ na urodzinach 

solenizanci zwykle otrzymują prezenty więc i my przygotowaliśmy dla was malutkie 

upominki. 

Bardzo prosimy pozostałych o wspólne odśpiewanie chłopakom „Sto lat” 

 


