
Scenariusz zajęć "Podróż do Hiszpanii” 

 
 

Cel główny- Integracja społeczności szkolnej- zabawa karnawałowa w hiszpańskim 

klimacie 

Cele: 

Dziecko: 

- rozpoznaje wśród innych flag flagę Hiszpanii, 

- podaje nazwę stolicy Hiszpanii, 

- podaje nazwę tradycyjnego tańca hiszpańskiego- flamenco, 

- improwizuje taniec flamenco, 

- Corridę i torreadora kojarzy z Hiszpanią, 

- bierze udział w zabawie ruchowej "ZORRO", 

- wymienia słówka grzecznościowe w języku hiszpańskim, 

- wykonuje wachlarz hiszpański. 

 

Metody:  

- naśladownictwo, 

- słowne, 

- oglądowe, 

- aktywizujące 

-elementy biodanzy 

 

Formy pracy: 

- zbiorowa jednolita, 

- indywidualna jednolita i zróżnicowana. 

 

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna,  mapa Europy, flaga Hiszpanii, płyta cd z 

przebojami hiszpańskimi, przebranie ZORRO, przebrania Hiszpanki- do zdjęć pamiątkowych,  

rekwizyty wiążące się  

z Hiszpanią, kastaniety, balony,  gazety, dekoracja ścienna. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 

1.Powitanie 

Zapraszam wszystkich na krótką wycieczkę do Hiszpanii. Oto niektóre słowa w języku 

hiszpańskim: 

¡Buenos dias! (błenos dijas) 

¡Buenos tardes! (błenos tardes) tak się mówi w Hiszpanii po godzinie 12 aż do zachodu 

słońca, natomiast późnym wieczorem¡Buenas noches! (błenas nocies) 

"Cześć"? Wszyscy -¡Hola! (ola)  

Tak - si  



Nie - no  

Dziękuję - gracias 

Dziękuję bardzo - muchas gracias 

Przepraszam - perdón  

 

2. Katalońska zabawa "Zik, zak, zuk" 

Wszyscy uczestnicy stoją w kole i ustawiają prawą stopę tak, aby czubki butów 

dotykały do siebie. Wszyscy mówią jednocześnie: "Uno, dos, tres, zik, zak, zuk, uno, 

dos, tres". Wraz z ostatnim słowem każdy z uczestników decyduje, czy zostawi prawą 

stopę w kole, czy chce ją wycofać. W dalszej zabawie biorą udział ci, których było 

mniej. Pozostali odpadają. Ostatnia osoba, która zostanie, wygrywa.  

 

3. Zabawa POCIĄG: Uno- 1, Dos-2, Tres-3, Pociąg -4- zabawa przy muzyce z 

elementami biodanzy 

 

4.Położenie i kontur Hiszpanii (prezentacja rekwizytów: ręcznik, byk, wachlarz) 

Po hiszpańsku "una piel da Toro", a po polsku „skóra byka.” Hiszpanie mówią: ściągnij skórę 

z byka, wygładź ją i rozłóż na ziemi, 

 a zobaczysz, jaki kształt ma nasza ojczyzna. Zobaczcie, że to całkiem prawdopodobne. 

Hiszpania jest Królestwem- to piękny kraj leżący na południu Europy nad Morzem 

Śródziemnym. Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugalią, na południu z należącym do 

Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz z Marokiem. Na północy, przez Pireneje, kraj graniczy z 

Francją i Andorą. W skład Hiszpanii wchodzą także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy 

Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim.  

 

5.Flaga, stolica i język Hiszpanii  

Flaga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, żółty, czerwony. Z 

lewej strony na środkowym pasie znajduje się godło królewskie w otoczeniu Słupów 

Herkulesa. Potocznie uważa się też, że kolory symbolizują: czerwony - krew torreadora, 

 a żółty - piasek areny.  

Stolicą Hiszpanii jest Madryt.Inne ważne i znane miasta to: Barcelona, Walencja, Bilbao, 

Pampeluna, Grenada, Sevilla, Saragossa.Językiem urzędowym jest hiszpański.  

Świętem narodowym jest Dzień Kolumba obchodzony 12 X. 

Dawniej walutą była peseta, a teraz jest Euro.  

W Hiszpanii jest mnóstwo zabytków prezentujących kulturę europejską, jak i innych kultur. 

Na północy kraju leży Barcelona.  

Z daleka widać katedrę – symbol tego miasta. To jeden z cudów świata, wygląda jak zamek z 

piasku. Wciąż trwa jeszcze budowa i nie bez przyczyny Kolos ten nosi imię Świętej Rodziny. 

Wiecie, że nazwiska w Hiszpanii są bardzo długie? Nazwisko sławnego malarza Pabla 

Picassa brzmiało: 

Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de 

la Santisma Trinidad Ruiz Picasso. 

A oto przed Państwem :Diego, Diego... Don Diego?! Zorro! 

 

(Na scenie pojawia się Zorro - maska, szpada, czarna peleryna) 

Jam jest słynny Zorro, i zamieszania jest sporo, 

Jak się zjawiam niespodzianie, gdy Garsija je śniadanie, 

Gdy piękne dziewczyny mnie zobaczą, od razu głowę i serce dla mnie tracą 

Choć twarz moja dobrze za maską schowana, 

To i tak nie jedna dziewczyna we mnie zamiłowana, 



To uwielbienie dla mnie to nie z mojej urody, 

Lecz z zamiłowania do prawdy, wolności i międzyludzkiej zgody.  

 

6. Zabawa ruchowa „ Zorro” (Pląs powtarzamy coraz szybciej) 

Był sobie ZorroZorro Zorro (rysujemy palcem w powietrzu literkę z) 

Emocji będzie sporo, sporo, sporo (pokazujemy nasze zdziwienie) 

Bo w czarnej masce Zorro, Zorro, Zorro (pokazujemy rękami maskę na twarzy) 

Po nocach mi się śni (układamy ręce pod głowę) 

Na konia wsiada, wsiada, wsiada ("wskakujemy na konie") 

A w ręku błyszczy szpada, szpada, szpada (udajemy ze wymachujemy szpadą) 

I za drzewami znika, znika, znika (kucamy) 

Bo taki jego los.  

 

7. FLAMENCO - jeden z najbardziej ekscytujących tańców na świecie!  

Pokaz tańca nauczycieli uczących sie flamenco w Sewilli 

Sevila to również stolica flamenco. Narodziło się ono w cygańskiej części miasta, jakim jest 

Trianna. Istotą muzyki, tańca i śpiewu flamenco jest rytm wybijany zarówno przez 

tańczących jak i śpiewaków przez: uderzenia obcasami, kastanietami oraz klaskaniem lub 

pstrykanie. Jest to taniec, który wyzwala emocje, oczyszcza dusze, który jak twierdzą 

Hiszpanie zaczyna się w głowie: "Jeśli go zrozumiesz, całe ciało, nawet paznokieć podąży za 

umysłem" .Muzyka wykonywana jest przede wszystkim na gitarze (choć zdarzają się 

przypadki użycia fletu, skrzypiec, wiolonczeli).  

Jest to taniec wykonywany solo, w duecie, grupowo lub składa się z kolejnych "solówek", 

wykonywanych przez poszczególnych tancerzy. 

Strój tancerzy - przeważnie czarny, granatowy lub ciemnobrązowy - to obcisłe spodnie, biała 

koszula, obcisła kamizelka, mała apaszka pod szyją, buty wzorowane na butach do jazdy 

konnej z wysokimi obcasami i charakterystyczny płaskodenny kapelusz. Kamizelka i 

kapelusz bywają wykorzystywane jako element choreografii. 

Strój tancerek to przede wszystkim szeroka, kolorowa falbaniasta spódnica lub suknia 

(wykorzystywana w tańcu), falbaniasty gorset i kolorowa chusta, uzupełnieniem czasem bywa 

wachlarz, grzebień lub kwiat. 

PASSODOBLE - słynny na całym świecie taniec! 

Próba wykonania przez dzieci tańców w rytmie muzyki zespołu „Gipsy kings” (nagranie CD) 

 

8. CORRIDA czyli rytualna walka z bykiem, widowisko popularne w Hiszpanii. 

Sevilla słynie z corridy. W każde niedzielne popołudnie od marca do października odbywają 

się na arenie w centrum miast walki byków (prezentacja zdjęcia). Z bykami się zmagają 

dzielni matadorzy. Hiszpanie kochają korridę od ok. 900 lat.  

 

9. Zabawa z pomarańczą.  

Wszyscy siadają w kole. Jeden z uczestników zabawy otrzymuje pomarańczę, którą podaje 

dalej podczas utworu muzycznego. W pewnym momencie muzyka jest przerwana, a osoba 

która ma pomarańczę w dłoniach podaje rytm wyklaskując go, a wszyscy próbują go 

powtórzyć. 

10. Ciekawostki 

✓ LA TOMATINA - święto, podczas którego ludzie obrzucają się pomidorami.  

✓ Hiszpania dała światu wielu wspaniałych artystów, pisarzy, malarzy, śpiewaków.Jose 

Carreras, Placido Domingo to słynni śpiewacy operowi. 



✓ Hiszpania inspirowała wielu twórców np. Bizet skomponował słynną "Carmen".  

✓ Mimo, że śpiewa po angielsku to jednak pochodzi z Hiszpanii. Seniora se siniores- 

Jennifer Lopez  

✓ Inny znany artysta hiszpański – Salwador Dali miał wąsy zakręcone do góry i mówił, że to 

anteny do odbioru wpływów z kosmosu. 

✓ Hiszpania eksportuje samochody, statki, produkty włókiennicze, wino, oliwę i owoce 

cytrusowe.  

W Hiszpanii uprawiane są jedyne w Europie palmy daktylowe.  

✓ Jeśli zaś nie wiesz, jak okazać sympatię komuś bliskiemu zabierz go do Lasedo na paradę 

kwiatów. Jeśli się dobrze ustawisz, jest szansa, że wyrzutnie kwiatowe, skierują cały 

strumień kwiatów w waszym kierunku i twoja, no powiedzmy dobra znajoma będzie 

obsypana kwiatami. 

11. Zabawa la tomatina- Podział na drużynę białą i czerwoną. Obie drużyny ustawiają się po 

przeciwnych stronach taśmy (jest to mur).Każdy z uczestników z kawałka gazety musi zrobić 

kulkę, która będzie symbolem pomidora. Zadaniem drużyn jest przerzucanie po komendzie 

start wszystkie kulki leżące na jej części do drużyny przeciwnej. Po 3 min. Kulki zostają 

policzone. Wygrywa drużyna, która ma ich najmniej 

 

12. Prezentacja multimedialna ciekawych miejsc z Hiszpanii  

 

13. Konkurs na najpiękniejszy wachlarz hiszpański. .  

Wachlarze dzieci wykonują w małych grupach, dowolną techniką. Wachlarze będą 

podziwiane na wystawie. 

14. KARAOKE- chętni uczniowie śpiewają piosenkę Loona „Bailando” 

 

Bailando bailando, amigos adios, adios, el silencio loco 

Bailando bailando, amigos adios, adios, el silencio loco 

 

Si seńor, efectos especiales, yeah ,yeah ,yeah 

Si seńor, una tentacion, yeah ,yeah ,yeah 

Tu y yo a la fiesta 

Tu y yo toda la noche 

Tu y yo a la fiesta 

Tu y yo, oh oh oh 

 

Bailando bailando, amigos adios, adios, el silencio loco 

Bailando bailando, amigos adios, adios, el silencio loco 

Bailando 

 

Si seńor, corona de cristales, yeah ,yeah ,yeah 

Si seńor, una emocion, yeah ,yeah ,yeah 

Tu y yo a la fiesta 

Tu y yo toda la noche 

Tu y yo a la fiesta 

Tu y yo, oh oh oh 

 



Bailando bailando, amigos adios, adios, el silencio loco 

Bailando bailando, amigos adios, adios, el silencio loco 

Bailando 

15. Zakończenie zabawy, podziękowanie za wspólną zabawę. 

 

Organizatorki i prowadzące: 

Dorota Banaszek, Justyna Kościuk, Lucyna Kortus, Monika Wojtkowiak, Marta Piątek 

 


