
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego w grupach
przedszkolnych 3.-4.-latków „IDĄ ŚWIĘTA”

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, na który czekają wszyscy,

a zwłaszcza dzieci.  Aby i  w tym roku dzieci  z  grup przedszkolnych mogły
cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferą w przedszkolu, opracowałyśmy
projekt edukacyjny „IDĄ ŚWIĘTA”.  
Projektem zostały objęte grupy 3 4- latków, trwał on w dniach 01.XII – 18.XII
2015r.

Głównym celem projektu było:
- ukazanie dzieciom piękna Świąt Bożego Narodzenia,
- przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów świątecznych, 
- aktywizowanie różnych form aktywności.

Święta  i  związane  z  nimi  obyczaje  są  źródłem  radości,  wzruszeń,
niezwykłych  przeżyć.  Dzieci  zostały  zapoznane  z  tradycjami  i  symbolami
Bożego  Narodzenia,  w  toku  różnorodnych  działań  -  pogadanek,  rozmów
kierowanych,  czytania  literatury  dziecięcej,  słuchania  kolęd  i  pastorałek,
poprzez wykonywanie ozdób i kolorowanie obrazków o tematyce  świątecznej.

Bardzo  oczekiwanym  momentem  przez  dzieci  było  spotkanie
z Mikołajem. Dzieci wykonały swoje listy do Mikołaja w formie kolażu. Gdy
już  nadszedł  ten  długo  wyczekiwany  moment  spotkania,  dzieci  zaśpiewały
i zatańczyły  dla  Mikołaja,  zostały  obdarowane  podarunkami.  Wykonano  też
pamiątkowe fotografie.

Przedszkolaki  spotkały  się  z  Paniami  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich
z Rzechty.  Poznały  metody  wykonywania  tradycyjnych  łańcuchów
choinkowych z bibuły i kolorowego papieru. Przy pomocy nauczycielek i Pań
z Koła zrobiły długie łańcuchy i ozdobiły nimi sale i choinki.

Dzieci wykonały kartki świąteczne dla najbliższych. Bardzo się starały,
przyklejały ozdoby, a świadomość samodzielnego wykonania niespodzianki dla



rodziców  dodatkowo  je  motywowała.  Na  spacerze  wrzuciły  zaadresowane
przez nauczycielki koperty do skrzynki pocztowej.

Przedszkolaki wysłuchały opowiadań „Wielka zadyma z Mikołajem” autorstwa
Wiesława  Drabika,  „Niezwykłe  przygody  św.  Mikołaja”  Barbary  Wicher  oraz
wierszyków z książeczki "Gwiazdkowe bajeczki" Rafała Wejnera - czytała je m.in.
pani Filipiak - mama Kuby z grupy czterolatków. Chętne dzieci wzięły też udział

w akcji  "I  TY  możesz  zostać  Mikołajem" –  ucząc  się,  że  Święta  Bożego
Narodzenia to też czas większej wrażliwości na potrzeby innych.

Przyszedł  czas  na  ogłoszenie konkursu  plastycznego ,,Magia  Świąt
Bożego  Narodzenia”. Wiele  dzieci  wykazało  się  aktywnością  twórczą,
pomysłowością i zapałem do pracy. W sumie w konkursie wzięło udział 14.
dzieci.  Powstała  wystawa  pokonkursowa,  która  wzbudziła  zainteresowanie
i uznanie uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe  dyplomy  oraz  drobne  upominki  przygotowane  przez
organizatorów.

Wiele  pozytywnych  uczuć  wzbudziła  możliwość  własnoręcznego
wykonania  pierniczków  świątecznych  w  szkolnej  kuchni,  pod  opieką
nauczycielek oraz ich dekorowanie. Ileż było przy tym radości i zapału! Dzieci
mogły  wręczyć  pierniczki  rodzicom  jako  świąteczny  upominek,  poczuć
przyjemność obdarowywania najbliższych.

W  ostatnim  dniach  przed  przerwą  świąteczną  dzieci  uczestniczyły
w symbolicznym  spotkaniu  wigilijnym  w  przedszkolu.  Podczas  słodkiego
poczęstunku jeszcze raz przypomniały sobie tradycje i  zwyczaje świąteczne,
wysłuchały  kolęd.  Niektóre  dzieci  wraz  z  rodzicami  miały  okazję  oglądać
jasełka w wykonaniu starszych uczniów naszej szkoły.

Reasumując, dzieci:

- poznały tradycje, zwyczaje i symbole Świąt Bożego Narodzenia,

-wykonały listy do Mikołaja metodą kolażu,

- wspólnie  wykonały łańcuchy choinkowe podczas spotkania z Paniami z Koła



Gospodyń Wiejskich,

-wykonały kartki świąteczne i samodzielnie wysłały życzenia swoim rodzicom,

- słuchały opowiadań o tematyce świątecznej, 

-poznały i śpiewały kolędy i piosenki o tematyce zimowej,

-wykonały prace plastyczne o tematyce świątecznej,

-wykonały pierniczki świąteczne, aby obdarować najbliższych,

-zacieśniły więzi rodzinne.

Zajęcia prowadzone metodą projektów dały dzieciom dużo emocji oraz
okazji do współdziałania w grupie. Aktywnie uczestniczyły one we wszystkich
zadaniach.

Cele  zostały  osiągnięte  –  dzieci  pogłębiły  swoją  wiedzę  na  temat  tradycji
bożonarodzeniowych, rozwinęły swoje zdolności i umiejętności.

Opracowała: Małgorzata Kowalczyk


