Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego w grupach
przedszkolnych - Magia Świąt Bożego Narodzenia
Projektem zostały objęte dzieci z grup: 3 -4latków,4-5latków i 6-latków.
Trwał on od 4.XII.2017 do 22XII.2017r.
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. Dzięki zaangażowaniu rodziców zorganizowaliśmy w każdej
sali przedszkolnej kąciki związane z Bożym Narodzeniem.
Bardzo oczekiwanym momentem przez dzieci było spotkanie
z Mikołajem. Do spotkania dzieci z grup młodszych przygotowały się
podczas zajęć otwartych z rodzicami w tym samym dniu. W trakcie zajęć
przedszkolaki wykonały dla Mikołaja niespodzianki, które wręczyły
podczas spotkania na sali gimnastycznej. Nie zabrakło też niespodzianek
dla dzieci i wspólnych fotografii z Mikołajem. Następnie nadszedł czas na
wspólną zabawę.
W ramach projektu przedszkolaki spotkały się z Paniami z Koła Gospodyń
Wiejskich z Rzechty. Poznały metody wykonywania tradycyjnych ozdób
choinkowych z bibuły i kolorowego papieru.
Dzieci wykonały również kartki świąteczne dla najbliższych. Na spacerze
wrzuciły zaadresowane przez nauczycielki koperty do skrzynki pocztowej.
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 przedostatnim dniu przed przerwą świąteczną młodsze grupy
uczestniczyły w symbolicznym spotkaniu wigilijnym w przedszkolu.
Podczas słodkiego poczęstunku jeszcze raz przypomniały sobie tradycje i

zwyczaje świąteczne, wysłuchały kolęd. Zaproszony gość - pani Beata
Skibińska , nauczycielka języka polskiego, przeczytała dzieciom
opowiadania związane z Bożym Narodzeniem.
Najstarsza grupa - sześciolatki pojechały do "Biblioteki Pedagogicznej w
Sieradzu", gdzie wzięły udział w zajęciach związanych tematycznie ze
zbliżającymi się świętami.
22 grudnia przedszkolaki wystąpiły przed licznie zgromadzonymi
rodzicami i gośćmi prezentując - "Jasełka".
Podsumowując, dzieci:
- poznały tradycje, zwyczaje i symbole Świąt Bożego Narodzenia,
- wspólnie wykonały ozdoby i łańcuchy choinkowe podczas spotkania z
Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich,
-wykonały kartki świąteczne i samodzielnie wysłały życzenia swoim
rodzicom i bliskim,
- słuchały opowiadań o tematyce świątecznej,
-poznały i śpiewały kolędy i piosenki o tematyce zimowej,
-wzięły udział w "Konkursie kolęd i pastorałek", prezentując całą grupą
wybraną kolędę,
-chętne dzieci wzięły udział w konkursie międzyszkolnym "Bombka
bożonarodzeniowa"
-wykonały prace plastyczne o tematyce świątecznej,
-wykonały pierniczki świąteczne, aby obdarować najbliższych,
-zacieśniły więzi rodzinne.
-starsze przedszkolaki wzięty udział w wyjeździe do Biblioteki
Pedagogicznej w Sieradzu.
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.
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