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Scenariusz zajęć w przedszkolu metodą F. Froebla 

Opracowała mgr Sylwia Kustosz 

 

Temat: Froeblowskie święta – każdy je zapamięta… 

Podstawa programowa: 3.1, 3.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1. 

Cele zajęć: 

 kultywowanie świątecznych tradycji; 

 integracja grupy; 

 budowanie poczucia tożsamości kulturowej. 

Formy pracy: 

 indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: 

Dary Froebla, sztuczny śnieg, sianko, opłatek, patyczki, groch, zamarznięte sople i kule śniegowe. 

Przebieg zajęć: 

1. Recytacja wiersza z teatrzykiem stolikowym: 

Dawno temu w Betlejem, w drewnianej stajence (dziecko konstruuje stajenkę z daru 5, żłóbek  

z siankem) 

urodziło się dzieciątko (dziecko prezentuje pomarańczową piłeczkę) 

Maryi Panience (niebieska piłeczka z przywiązaną białą suknią) 

Święty Józef, choć niemłody, żony swej pilnował (fioletowa piłeczka z brązową suknią, czarny 

patyczek z daru 8 – laska) 

nad małym Jezusem opiekę piastował. 

Tak Święta Rodzina drogę swą zaczęła, 

a ponad stajenką gwiazda złota stanęła (dziecko układa gwiazdę z patyczków – dar 8  

i utrzymuje ją nad stajenką). 

 

2. Wspólne kolędowanie z wykorzystaniem darów i instrumentów piosenki „Skrzypi wóz”. 
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3. Wspólna recytacja z elementami inscenizacji: 

       Jezu malusieńki, leżysz sam na sianie, 

chociaż noc dziś zimna, cieplejszą się stanie. 

Nasze serca dziecięce szczerze Cię kochają, 

przed Twoim żłóbeczkiem swe dary składają: 

 

 - zielona miękka piłeczka – jako poduszeczka; 

- serduszko czerwone, Tobie poświęcone (serce z darów 9,8); 

- koraliki i sznureczki zamiast grzechoteczki; 

- trójkąty, kwadraty, koła – by zabawa była wesoła; 

- ja niosę samo drewno w darze – może jak tata będziesz stolarzem (dar 2); 

- długie i krótkie patyki – lubią je wszystkie smyki; 

- ja wyplotłam dla Ciebie słońce, co świeci na niebie (dar 1.2); 

- a te punkciki, co tak grzechocą, niech Cię uspokoją nocą (grzechotka z daru 10). 

 

Chociaż te dary to nie diamenty, 

wiemy, że się cieszysz, Jezuniu nasz Święty, 

my, co tylko mamy, zawsze Ci oddamy, 

ze szczerą radością, z wiarą i miłością!  

 

4. Muzyka „Sanna”, nauczyciel delikatnie rozsypuje sztuczny śnieg. 

 

Spójrzcie, spójrzcie, ciiiii, 

nasz Jezusek mały śpi, 

Już Maryja odpoczywa, 

A puch biały świat okrywa… 

Spójrzcie, spójrzcie, cicho sza, 

to aniołów robota! 

Sypią z nieba te kryształy, 

mieni się w bieli świat cały… 

 

(w tle muzyka, dzieci układają na białych kartonach śniegowe gwiazdki – schematy dar 3,4,5,6) 
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5. Piosenka „Jest taki dzień”. 

 

6. Wspólna recytacja: 

Świat śniegiem pokryty, 

czuć już magię świąt, 

jeszcze choineczka 

stanąć pragnie w kąt. 

Zielone gałązki, 

na nich kolorowe 

koła i trójkąty, 

bombki kwadratowe. 

Wkoło choineczki 

tańczyć teraz czas, 

niech świąteczna radość 

dziś połączy nas! 

 

(dzieci z rodzicami tańczą wokół choinki ułożonej z darów) 

 

7. Piosenka „Wkoło choinki”. 

 

8. Praca w grupach: 

 Grupa Darów: układanie żłóbków, stajenek, choinek; 

 Grupa Badawcza: obserwowanie pod lupą zamrożonych sopli i śniegowych kul; 

 Grupa Twórcza: konstruowanie stajenki z patyczków i grochu; 

 Grupa Gospodarcza: przygotowanie opłatka do dzielenia się. 


