
SCENARIUSZ RAJDU INTEGRACYJNEGO 

60-TKA NA TROPIE JESIENI 

IV EDYCJA 

 

1. Cele imprezy: 

 integracja społeczności SP 60 w Poznaniu; 

 edukacja matematyczno-przyrodnicza i ekologiczna; 

 edukacja zdrowotna; 

 poznanie najbliższej okolicy; 

 edukacja historyczna; 

 edukacja językowa. 

2. Termin – 1 X 2022 r., godz. 9:00 – 12:00. 

3. Program: 

 rajd jest formą odpracowania zajęć  dydaktycznych z dnia 31 października 2022 r.; 

 9:00 – powitanie uczestników na boisku sportowym (czerwonym), podział na 

grupy, sprawdzenie obecności; 

 9:10 do 10:50 – gry i zabawy terenowe: 

                klasy 1-3 Leśniczówka w Lasku Nadwarciańskim 

                          klasy 4-8 Rezerwat Żurawiniec 

 10:50 – 11:00– powrót i wręczenie dyplomów uczestnictwa 

 11:00 – 12:00  - poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców (wspólne 

grillowanie i kawiarenka z możliwością zakupu ciast i napojów). 

4. Koordynatorzy: 

 Klasy 1-3 p.Kucharska 

 Klasy 4-8 p.Kierzkowska, p.Jankowska. 

5. Przydział opiekunów i podział na grupy: 

 Klasy 1-3 poruszają się klasami; opiekę sprawują  wychowawcy klas: 

p.Kucharska, p.Piechota, p.Sicińska (w zastępstwie p.Kulas), p.Seredyńska, 



p.Budzyńska + dodatkowo p.Horniczan, p.Borychowska i p.Andrzejewska 

oraz po jednym rodzicu z każdej klasy; 

 Klasy 4-8 : 

Grupa 1: klasy 4a ,4b, 5a (poruszają się razem, zadania rozwiązują 

oddzielnie): p. Rolnicka, p.Gawłowski, p.Kloc + p.Grzezińska, p.Larus-Palka; 

Grupa 2: klasy 5b, 6a, 6b (poruszają się razem, zadania rozwiązują 

oddzielnie): p.Bartczak, p.Ogrodowczyk, p.Kierzkowska, p.Pflaum; 

Grupa 3: klasy 7a i 7b (poruszają się razem, zadania rozwiązują oddzielnie): 

p.Jankowska, p.Lemańczyk, p.Galas, p.Żukowska; 

Grupa 4: klasy 8a, 8b, 8c oraz Oddział Przygotowawczy (poruszają się razem, 

zadania rozwiązują oddzielnie): p.Miga, p.Wolińska, p.Pszczółkowski, , 

p.Brzozowska-Serwacińska, p.Urbaniak. 

6. Przydział zadań: 

 Nauczyciele: sprawują opiekę nad uczniami podczas rajdu oraz 

przygotowują zadania do gry terenowej; 

 Rodzice: przygotowują poczęstunek oraz dyżurują na wyznaczonych 

stanowiskach w terenie i nadzorują wykonywanie zadań gry terenowej przez 

uczniów klas; dodatkowo w klasach 1-3 rodzice wspierają wychowawców w 

opiece nad uczniami podczas rajdu.  

7. Nagrody: 

 Klasy 1-3: dyplom uczestnictwa + słodki upominek; 

 Klasy 4-8: dyplom uczestnictwa + słodki upominek. 

8. Szczegółowe wytyczne: instrukcję, trasę, karty odpowiedzi do zadań wychowawcy 

klas odbierają  od koordynatorów w dniu rajdu. 

 

                                                    Koordynatorzy: 


