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Święta Bożego Narodzenia
obchodzone 25 grudnia. T
dla dzieci. W oddziałach przedszkolnych, tak jak w ka
przygotowują się do Świąt. Aby 
przeżywać tę świąteczną atmosfer
"Id ą Święta".  
 
W projekcie udział wezmą
 
Cele ogólne: 
· poznanie tradycji i zwyczajów 
· ukazanie piękna Świat Boż
· kultywowanie tradycji świą
· rozwijanie uzdolnień i zainteresowa
Cele operacyjne 
Dziecko: 
- zna tradycje i zwyczaje zwi
- wypowiada się na temat zwyczajów 
- wymienia tradycyjne potrawy wigilijne,
- składa życzenia świąteczne, dzieli si
- śpiewa znane kolędy, 
- potrafi wykonać tradycyjną
- potrafi wykonać kartkę ś
- wie, jak wysłać kartę świą
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Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste święta w naszej tradycji 

To czas szczególny dla wszystkich ludzi
przedszkolnych, tak jak w każdej rodzinie
t. Aby mogły się cieszyć i jak najintensywniej 

ą atmosferę, opracowałyśmy projekt edukacyjny 

W projekcie udział wezmą:  grupa trzylatków i grupa czterolatków

zwyczajów świątecznych, 
Świat Bożego Narodzenia, 

· kultywowanie tradycji świątecznych, 
ń i zainteresowań 

zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
temat zwyczajów świątecznych w jego domu,

wymienia tradycyjne potrawy wigilijne, 
ś ąteczne, dzieli się opłatkiem, 

ć tradycyjną ozdobę choinkową, 
ć ę świąteczną dla rodziców, 
ć ę świąteczną, 

ą Września 1939r" 

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

to najbardziej uroczyste święta w naszej tradycji 

o czas szczególny dla wszystkich ludzi  a zwłaszcza 
rodzinie, dzieci 

i jak najintensywniej 
my projekt edukacyjny  -                        

grupa trzylatków i grupa czterolatków 

ego Narodzenia, 
tecznych w jego domu, 



- zgodnie pracuje w grupie, 
- zna składniki potrzebne do pieczenia pierników, oraz sposób ich wykonania, 
- bierze udział w akcji charytatywnej, 
- przeżywa radość ze wspólnego działania. 
Metody i formy realizacji projektu: 
- słowne, oglądowe, zadań stawianych do wykonania, aktywizujące, 
- indywidualne, z grupą, z rodzicami, z zaproszonymi gośćmi. 
 
Współpraca ze środowiskiem podczas realizacji projektu: 
- panie kucharki  (pomoc w przygotowaniu pierników), 
- rodzice (zakup znaczków i kopert), 
- Koło Gospodyń Wiejskich w Rzechcie ( robienie tradycyjnych ozdób 
choinkowych). 
 
Działania w ramach projektu 
 
1 Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia (pierwszy tydzień): 
-rozmowy nawiązujące do tematyki, 
-odwoływanie sie do doświadczeń i przeżyć dzieci, 
-opowiadanie na podstawie ilustracji, 
-słuchanie wierszy Rafała Wejnera - "Gwiazdkowe bajeczki". 
 
2 Wykonanie kartki świątecznej dla rodziców (pierwszy tydzień): 
- wykonanie kartki, 
- przyklejenie tekstu z życzeniami, 
- podpisanie się ( jeżeli dziecko potrafi lub odcisk palca), 
-podanie prawidłowego adresu  ( miejsca zamieszkania) nauczycielowi w celu 
zaadresowania koperty, 
- wyjście do pobliskiej skrzynki i wrzucenie do niej kopert.   
 
3 Udział w szkolnych akcjach charytatywnych związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia 
 
4 "Mikołajki " (7 grudnia): 
-spotkanie a Mikołajem, 
-"Mikołajki z Bajką" - występ teatrzyku szkolnego. 
 
5 Wykonywanie ozdób choinkowych i dekoracji (drugi tydzień): 
-udział dzieci w zajęciu prowadzonym przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich - pokaz i próba wykonania tradycyjnych ozdób 
choinkowych, 
-dekorowanie choinki samodzielnie wykonanymi ozdobami, 
-nauka piosenki - "Wesoła choinka". 



 
6 Udział chętnych dzieci w konkursach 
plastycznych  związanych ze Świętem Bożego.  
 
7 Pieczenie świątecznych pierników (trzeci tydzień): 
-zapoznanie dzieci z przepisem,  
-zakup potrzebnych produktów ( zadanie dla rodziców), 
- zgromadzenie potrzebnych przyborów (zadanie dla rodziców), 
-przydział obowiązków i pokaz ich wykonania, 
-przygotowanie ciasta, 
-formowanie różnych kształtów pierników, 
-pieczenie pierników (panie kucharki). 
-dekorowanie pierników. 
 
Podsumowanie projektu: 
-przedszkolne Spotkanie Wigilijne - dzielenie sie opłatkiem, składanie sobie 
życzeń, wspólne śpiewanie kolęd, degustacja pierniczków, 
-wystawka prac dzieci o tematyce świątecznej , 
- zdjęcia i podsumowanie projektu na stronie internetowej szkoły. 
 
                                                                                      


