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Wstęp 
 

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci  
szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest 
okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, 
dekorujemy... 

W przedszkolu tak jak w każdej rodzinie dzieci  przygotowują się do 
Świąt. Aby i w tym roku  mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę 
w przedszkolu, opracowałam projekt edukacyjny „Spotkanie przy choince”, 
włączające  wszystkie dzieci w realizację tego przedsięwzięcia. 
 
Projektem zostaną objęte wszystkie przedszkolaki:  
grupa dzieci 3,4-letnich  -  nauczyciel B. Stodolna 
oraz 5,6-latki  -  nauczyciel A. Hausmann 
 
Nauczyciele realizujący projekt: 
Anna Hausmann 
Bogumiła Stodolna   
 
Okres realizacji: 01.XII – 21.XII 2004r. 
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 Istota metody projektu (krótko zwana projektem) polega na tym, że 
wychowankowie realizują określone „duże” zadanie (przedsięwzięcie) w 
oparciu o przyjęte wcześniej założenia. 
Ważnymi założeniami tej metody jest to by projekty miały charakter 
interdyscyplinarny, a więc integrowały wiedzę przekazywaną w ramach zajęć z 
różnych obszarów edukacyjnych. 
 
Cele ogólne: 
 

 poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych; 
 ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia; 
 wzmacnianie więzi rodzinnych; 
 kultywowanie tradycji Świątecznych; 
 rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

 
 

Cele szczegółowe: 
Dziecko: 

 zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia; 
 potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jego 

rodzinnym domu; 
 wymienia tradycyjne potrawy wigilijne; 
 chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na miarę swoich 

możliwości; 
 zaprojektuje i wykona kartkę świąteczną dla rodziców; 
 chce sprawić radość najbliższym; 
 wykona ozdobę choinkową; 
 szanuje osiągnięcia innych; 
 zgodnie pracuje w grupie, integruje się z nią; 
 bierze udział w „Jasełkach”, oraz w przygotowaniu rekwizytów, dekoracji 
świątecznych; 

 składa życzenia świąteczne, dzieli się opłatkiem; 
  bierze udział w Koncercie Filharmonii Kaliskiej (najpiękniejsze kolędy 

polskie); 
 śpiewa znane kolędy; 
 zna składniki potrzebne do pieczenia pierników, oraz sposób ich 

wykonania; 
 przeżywa radość ze wspólnego działania. 
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Metody i formy realizacji projektu: 
  słowne 

 oglądowe 
 zadań stawianych do 

wykonania 
 z zespołem 
 indywidualnie 
 z całą grupą 
 z wszystkimi 

przedszkolakami 
 z rodzicami 
 z zaproszonymi 

gośćmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Środki dydaktyczne: 
Opowiadania, wiersze, obrazki, kartki świąteczne, składniki i przepis na 
pierniki, stroje i rekwizyty do przedstawienia, kolędy, magnetofon, przybory 
plastyczne, znaczek pocztowy, choinka i ozdoby, obrus, serwetki, opłatek 
wigilijny 
 
 
 
 
Współpraca ze środowiskiem w realizacji projektu: 

 rodzice (pomoc w przygotowaniu strojów do Jasełek) 
 szkoła ( udział dzieci w koncercie ) 
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Lp. Zadanie Termin 
realizacji 

Osoba 
odpowiedzialna

1. 

Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje: 
- rozmowy nawiązujące do tematyki; 
- opowiadanie na podstawie ilustracji, wierszy; 
- odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć 

dzieci. 

01.12-10.12 

Anna 
Hausmann 

 
Bogumiła 
Stodolna 

2. 

Zorganizowanie w przedszkolu akcji „I Ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem”: 

- wykonanie plakatu zachęcającego do wzięcia 
udziału wszystkie dzieci; 

- zbiórka niepotrzebnych zabawek i ubrań 
dziecięcych; 

- przekazanie zebranych zabawek dla 
Młodzieżowego Domu Kultury w ramach akcji 
„Podzielmy się zabawkami z innymi 
dzieciakami”; 

- podarowanie ubrań Schronisku dla Bezdomnych 
Kobiet w Ostrowie Wlkp.; 

01.12-05.12 Anna 
Hausmann 

3. 

6 grudnia – wizyta Świętego Mikołaja: 
- nawiązanie do postaci Mikołaja i legendy z nim 

związanej; 
- spotkanie z Mikołajem; 
- obdarowanie dzieci prezentami (nowe zabawki 

do przedszkola); 
- udział przedszkolaków w przedstawieniu w 

szkole o tematyce świąteczno-zimowej; 

6.12.2004      Bogumiła  
Stodolna 

4. 

Wykonywanie ozdób choinkowych i dekoracji: 
- prace dowolne lub według wzoru; 
- dekorowanie choinki ozdobami; 
- udział chętnych dzieci w wykonywaniu dekoracji 

świątecznych; 
- udział chętnych dzieci w konkursie plastycznym 

na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, 
organizowanym przez Dom Kultury w Pleszewie;

07.12-17.12 

Anna 
Hausmann 

 
Bogumiła 
Stodolna 

5. 

Pieczenie pierników w przedszkolu: 
- zapoznanie dzieci z przepisem; 
- zakup potrzebnych produktów; 
- zgromadzenie niezbędnych przyborów i naczyń; 
- przydział obowiązków i pokaz ich wykonania; 
- przygotowanie ciasta; 
- formowanie różnych kształtów pierników; 
- pieczenie w piekarniku (osoba dorosła); 
- dekorowanie pierników; 
- degustacja. 
 

08.12-10.12 Anna 
Hausmann 
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6. 

 
Przygotowujemy przedstawienie bożonarodzeniowe 
„Jasełka”: 

- opracowanie scenariusza; 
- przydział i opanowanie ról; 
- przygotowanie scenografii; 
- przygotowanie strojów i rekwizytów; 
- prezentacja przedstawienia na „Spotkaniu przy 

choince”. 
 

01.12-21.12 Anna 
Hausmann 

7. 

 
Wykonanie kartki świątecznej dla rodziców: 

- samodzielne zaprojektowanie i wykonanie kartki;
- przyklejenie tekstu z życzeniami; 
- samodzielne podpisanie się imieniem (6-latki) 
- włożenie kartki do koperty i zaklejenie jej; 
- podanie prawidłowego adresu nauczycielowi w 

celu zaadresowania koperty; 
- przyklejenie znaczka i wysłanie kartek na 

poczcie. 
 

16.12-17.12 Anna 
Hausmann 

8. 

 
Udział dzieci w Koncercie Filharmonii Kaliskiej: 

- skorzystanie z zaproszenia p. dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku; 

- wysłuchanie najpiękniejszych kolęd w 
towarzystwie mam; 

- wspólne śpiewanie kolęd. 
 

20.12.2004r. Bogumiła 
Stodolna 

9. 

 
Podsumowanie projektu – „Spotkanie przy choince” 
(ewaluacja): 

- udział rodziców; 
- przedstawienie Jasełek; 
- „Świąteczne życzenia”- dzielenie się opłatkiem, 

składanie sobie życzeń; 
- „Przy świątecznym stole”- degustacja pierników; 
- „Hej kolęda”- wspólne śpiewanie kolęd; 
- „Prezenty pod choinkę”- wizyta Gwiazdora, 

wręczenie dzieciom upominków. 
 

21.12.2004r. Anna 
Hausmann 
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