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grudzień  

TYDZIEŃ 4.: śwIęTa pIErnIkIEm pachnącE 
 

projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr agnieszka ciszewicz, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: raDosnY, śwIąTEcZnY cZas

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zabawy ruchowe ze śpiewem o tematyce świątecznej: 

– zabawa do piosenki pt. „Choineczki”
– zabawa do melodii pt. „Taniec pingwina”

O jak przyjemnie i jak wesoło
każdy dziś uśmiech na twarzy ma.
Co to za magia? Co to za czary?
to Święta, to Święta zbliżają się! (A. Ciszewicz)

2. Wysłuchanie kolędy „Cicha noc” w języku angielskim („Silent night:). Rozpoznanie jej tytułu  
w języku polskim. 

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild.
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia.
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born.

Silent night, holy night!
Son of God love’s pure light.
Radiant beams from Thy holy face
With dawn of redeeming grace.
Jesus Lord, at Thy birth
Jesus Lord, at Thy birth.
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3. Świąteczne zwyczaje związane z regionami Polski i zaznaczanie na mapie Polski regionów, któ-
rych dany zwyczaj dotyczy, np.: 

• barszcz z uszkami – wszechobecna zupa, niemalże symbol kolacji wigilijnej. W niektórych 
regionach podawany jest zamiennie lub obok zupy rybnej (Pomorze, Kaszuby), grzybowej 
(Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Podkarpacie), owocowej (Warmia i Mazury) czy żurku 
(Małopolska);

• moczka – tradycyjna śląska potrawa;
• makiełki – makaron z masą makową podawany na Podlasiu i w Wielkopolsce;
• makówki – chałka bądź bułeczki pszenne, przekładane masą makową – pojawiają się na 

śląskich stołach;
• kutia – tradycyjna potrawa z Podlasia, występująca też na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu oraz 

w Małopolsce.

Tak jak różne są potrawy, tak i różni są „przynościciele” prezentów. Może to być Mikołaj, Gwiaz-
dor, Dzieciątko Jezus czy Gwiazdka. Najczęściej jest to jednak Mikołaj. Odwiedza on dzieci (i nie 
tylko) z takich województw jak: podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, dolno- 
śląskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie [niektóre ;)]. Gwiazdor naj-
częściej odwiedza rodziny z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskie-
go. Dzieciątko Jezus przy pomocy aniołków przybywa na Śląsk. Największe zróżnicowanie jest  
w województwie małopolskim – w zależności od tradycji rodzinnych prezenty przynoszą tu: Mi-
kołaj, Aniołek, Gwiazdka lub Dzieciątko Jezus. W województwie podkarpackim w roli „przynosi-
ciela”, oprócz Mikołaja, można również spotkać Gwiazdora czy Dzieciątko Jezus. 

4. Omówienie odległości regionu od miejscowości, w której jest przedszkole. Posługiwanie się 
pojęciami: daleko, blisko, bliżej niż, dalej niż.

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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WTOREK: kolęDnIcY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Rozwiązanie zagadek słownych związanych ze świętami np.:

W święta uroczyste, grudniowe,
gdy do Wigilii wszystko gotowe.
Wisi kolorowa, okrągła i szklana
od lampek choinkowych rozgrzana. (bombka)

O tym drzewku wiele mówić Wam nie będę,
pod jego gałązkami zaśpiewacie kolędę. (choinka)

Kto tak wygląda jak duży krasnal?
Ma długą brodę, czerwony kaftan.
Odwiedza dzieci raz w roku, w zimie,
daje prezenty, jak ma na imię? (św. Mikołaj)

2. Przedstawienie kolędy „Cicha noc” za pomocą teatrzyku stolikowego z wykorzystaniem darów 
i pacynek.

3. Tworzenie akompaniamentu muzycznego do kolęd, z wykorzystaniem różnych instrumentów – 
„Kolędnicy”. Odczytywanie kolejności grania z zapisu kodowanego w formie rysunku.

4. Nauka słów kolędy „Cicha noc”.

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka święta
czuwa sama, uśmiechnięta.
Nad Dzieciątka snem,
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód.
Biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni.
Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn.
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu.
Odkupienie win, odkupienie win.

5. Zabawa w kolędników – spacerowanie w ogrodzie i odwiedzanie sal innych grup z kolędą. 

6. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

7. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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ŚRODA: wIgIlIjnY sTół

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Rozwiązywanie zagadek smakowych – „Świąteczne potrawy”. Odnajdywanie rozwiązań wśród 
potraw ułożonych z darów.

2. Rozmowa wsparta ilustracjami – „Zwyczaje świąteczne”: Dlaczego mamy takie potrawy? Czy 
pamiętacie, co Wasze mamy gotują w domach? Dla kogo jest dodatkowe miejsce przy stole? 
Dlaczego dzielimy się opłatkiem?

3. Wspólne oglądanie filmu agencji filmów edukacyjnych Vivere pt. „Wigilijny stół”.
Alternatywa – oglądanie wzorcowo nakrytego świątecznego stołu oraz omówienie elementów 
zastawy i dekoracji.

4. Samodzielne nakrywanie świątecznego stołu. 

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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CZWARTEK: wIgIlIjnY wIEcZór

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Udział w wigilii przedszkolnej – zapoznanie z tradycją chrześcijańską, wdrażanie do składania 
życzeń, dzielenie się opłatkiem, wspólne spożywanie posiłków zgodnie z zasadami kulturalnego 
zachowania się przy stole. 

2. Oglądanie jasełek przedstawionych za pomocą teatrzyków (http://www.froebel.pl/niech-kaz-
dy-zapamieta-froeblowskie-swieta.html).

3. Wspólne śpiewanie kolęd przy choince. 

4. Wizyta św. Mikołaja. Zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych oraz poznanych świą-
tecznych zabaw.

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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PIĄTEK:

25 grUDnIa

BoŻE naroDZEnIE


