NIEZWYKŁY CZAR ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Cel ogólny projektu.
Nadrzędnym celem działań projektowych jest przekazanie w ciekawej i atrakcyjnej
formie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Projekt ma
także uświadomić rolę, którą odgrywa tradycja w życiu każdej rodziny oraz pokazać, jak
ważne jest kultywowanie zwyczajów.

Cele szczegółowe projektu:
prezentacja polskich i regionalnych zwyczajów świątecznych;
uświadomienie roli tradycji w kształtowaniu się właściwych relacji i więzi między
ludźmi;
uświadomienie potrzeby kultywowania zwyczajów regionalnych i tradycji
polskiej;
rozwijanie wartości rodzinnych;
umożliwienie rodzicom włączenia się do organizacji wystawy prac projektowych;
prezentacja działań projektowych w formie jarmarku bożonarodzeniowego jako
jedna z propozycji wspólnego spędzania wolnego czasu dzieci i rodziców;
akcja charytatywna „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”;
pielęgnacja tradycji świąt Bożego Narodzenia.
Czas realizacji: 01.12.2013 - 03.01.2014r.
Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna ze źródłem, spotkania uczestników
projektu.
Forma prezentacji: Wieczór wigilijny „To świąt czas”- 20.12.2013r.
Zadania dla uczestników projektu - uczniów klas II - III; IV i VI;
przygotować na lekcjach wychowawczych kartki świąteczne o różnorodnej
tematyce związanej ze świętem Bożego Narodzenia;
na lekcjach plastyki wykonać ozdoby świąteczne;
na lekcjach języka polskiego i nauczania edukacji wczesnoszkolnej wykonać
teksty życzeń według staropolskich i współczesnych wzorów;
na lekcjach historii zapoznać się z tradycją związaną ze świętami Bożego
Narodzenia;
przygotować potrawy świąteczne na zajęciach koła kulinarnego;
wystąpić w konkursie szkolnym kolęd;
przygotować plakaty dotyczące świąt Bożego Narodzenia.

Propozycje zagadnień przeznaczonych do realizacji:
ŚWIĄTECZNE SYMBOLE.
1. Symbolika aniołów, opłatka i siana.
2. Anioł w polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W KULTURZE POLSKIEJ.
1. Zebranie wiadomości z różnych źródeł o tradycjach bożonarodzeniowych w kulturze
polskiej.
2. Przysłowia mądrością narodu – przysłowia związane z Bożym Narodzeniem –
konkurs.
3. Wokół świątecznego stołu – przepisy na świąteczne potrawy i ciasta;
4. Wieczerza wigilijna uczestników koła kulinarnego i ich rodziców – 18.12.2013r.

KRAM ZE ŚWIĄTECZNYM SYMBOLAMI BOŻONARODZENIOWYMI.
1.
2.
3.
4.

Przepisy świąteczne.
Potrawy świąteczne.
Ozdoby świąteczne.
Prace plastyczne.

KĄCIK FOTO.
1. Wystawa wykonanych prac i ich dokumentacja w postaci zdjęć.
PODSUMOWANIE PROJEKTU.
1. Wieczór wigilijny „To świąt czas” - spotkanie dla uczniów, rodziców i środowiska
lokalnego – 20.12.2013r. o godzinie 16.00
2. Jarmark bożonarodzeniowy – 20.12.2013r.
3. Podsumowanie projektu - strona internetowa szkoły – rzechta.edu.pl. (w zakładce projekty)
4. Sprawozdanie z działań – 03.01.2014r.
Opracowanie i koordynowanie projektu: Beata Skibińska
Uczestniczący w projekcie:
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