
15.12.2020. 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH 

 

Przygotowanie: Zespół Nauczycieli Przedszkola. 

Temat tygodniowy: Święta tuż, tuż . 

Temat dnia: Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?. 

Grupa wiekowa: 3-6 latki 

 

 

Cele ogólne: 

- zapoznanie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, 

- wdrażanie do uważnego słuchania, 

- rozwijanie mowy, 

- wzbogacenie słownictwa, 

-wdrażanie do wypowiadania się na określony temat, 

- doskonalenie sprawności manualnej, 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, 

- doskonalenie umiejętności liczenia, 

- utrwalenie poznanych liter, 

- rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, 

- rozwijanie inwencji twórczej, ekspresji ruchowej, 

- wprowadzenie miłej, świątecznej atmosfery, 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- zna tradycje Świąt Bożego Narodzenia, 

- skupia uwagę na słuchanym opowiadaniu, wierszu, 

- wypowiada się na określony temat, 

- doskonali sprawność manualną, 

- bierze udział w zabawie ruchowo-naśladowczej, 



Cele terapeutyczne: 

- odwrócenie uwagi od sytuacji trudnej związanej z chorobą                  

i hospitalizacją, 

- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 

 

 

Metody: 

- słowna -rozmowa, instrukcje,  

- oglądowa- pokaz sposobu wykonania pracy, prezentacja, 

- czynna- zadań stawianych do  wykonania. 

 

Formy: 

- praca indywidualna, 

- praca  dziecka z rodzicem, opiekunem, 

 

Pomoce dydaktyczne: 

- tekst opowiadania A. Galicy pt.,,Komu potrzebne jest Boże 

Narodzenie?”, 

- karty pracy, 

-link do strony WWW z  nagraniem piosenki pt. ,,Zbliżają się święta”, 

- kredki, zielona farba, pędzle, pojemniki z wodą, folia do 

zabezpieczenia stołu, krepina(różne kolory), klej, 

- link do strony WWW -prezentacja ,,Wieczór wigilijny-Tradycje 

Bożego Narodzenia”, 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1.Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy pt. ,,Komu potrzebne 

jest Boże Narodzenie?”. 

 

,, Pewnej ciemnej nocy, kiedy padał gęsty, biały śnieg, z nieba na 

ziemię wędrował mały Aniołek i niósł w ręce złoty dzwoneczek. 

Hop, hop, hop, hop – przeskakiwał Aniołek z płatka na płatek, aż 

znalazł się na ziemi. Spotkał go szary, pręgowany Kocur, który 

właśnie wyszedł na spacer. 

- Co ty tu robisz? spytał Kocur Aniołka. 

-Jak to co? Idę, żeby przypomnieć wszystkim, że są święta 

Bożego Narodzenia – odparł Anioł – będę głośno dzwonił moim 

dzwoneczkiem. 

-A komu potrzebne są święta Bożego Narodzenia? – mruknął 

niechętnie Kot. 

-Nie wiesz komu? – zdziwił się Aniołek i zadzwonił 

dzwoneczkiem.- 

Wszystkim! Wszystkim potrzebne jest Boże Narodzenie – i 

znowu zadzwonił. 

-Wszystkim – prychnął kocur. – Wszystkim, to znaczy komu? 

-Och – westchnął Aniołek i usiadł na zaśnieżonym płocie – to 

długa historia. Święta Bożego Narodzenia potrzebne są choince, 

żeby mogła ubrać się w kolorowe bombki, i gwiazdkom, żeby 

mogły wyrosnąć na czubku choinek. 

-I komu jeszcze? – zapytał zaciekawiony Kot. 

-Jeszcze? – Aniołek zastanowił się chwilkę – Boże Narodzenie 

potrzebne jest mamusi, żeby ubrała się w najpiękniejszą 

sukienkę, i tatusiowi, żeby pokazał jaki jest mocny i przyniósł do 

domu największą choinkę, i dzieciom, które czekają na prezenty. 

-I jeszcze? – dopytywał się Kot. – Po co jeszcze są te święta? 

-Jeszcze po to – odparł Aniołek – żeby wszyscy spróbowali jak 

smakuje biały, wigilijny opłatek i żeby zaśpiewali kolędę: 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. 

-Tak zamruczał Kot – teraz już wiem, po co jest Boże 

Narodzenie.  



A Aniołek powędrował dalej, głośno dzwoniąc swoim 

dzwoneczkiem”. 

 

Rozmowa na temat treści opowiadania. 

- Jaka była pogoda, kiedy Aniołek wędrował na ziemię?, 

- Kogo spotkał Aniołek na ziemi, 

- O co Kot zapytał Aniołka?, 

- Komu potrzebne jest Boże Narodzenie? 

 

2.Wykonanie karty pracy 1.  

Pomaluj choinkę zieloną farbą. Wykonaj kulki z kolorowej 

krepiny. 

Po wyschnięciu ozdób choinkę według własnego pomysłu                                                     

używając kulek wykonanych z kolorowej krepiny.  

Podczas wykonywania zadania słuchamy piosenki pt.,,Zbliżają 

się święta”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yn5h-VZ0ro 

 

3.Obejrzenie prezentacji i wysłuchanie wiersza T. Kubiaka 

pt.,,Wieczór wigilijny”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhBBSkYmJeM 

 

Rozmowa na temat treści wiersza i prezentacji. 

- Kiedy rozpoczynamy wieczerzę wigilijną?, 

- Czym przykry jest stół?, 

- Co wkładamy pod obrus?, 

- Jakie potrawy stawiamy na stole wigilijnym?, 

- Czym dzielimy się podczas wieczerzy?, 

- Co składamy sobie podczas Wigilii?, 

- Co należy do tradycji Świąt Bożego Narodzenia?, 

(ubieranie choinki, przygotowywanie potraw wigilijnych, 

wypatrywanie pierwszej gwiazdki, wkładanie sianka pod obrus,    

spożywanie wieczerzy wigilijnej, puste miejsce dla nieobecnych, 

dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, obdarowywanie się 

prezentami, śpiewanie kolęd, udział w pasterce). 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yn5h-VZ0ro
https://www.youtube.com/watch?v=hhBBSkYmJeM


Zabawa ruchowo-naśladowcza  pt.,,Przedświąteczne porządki”.  

Uczestnicy zabawy naśladują czynności wykonywane podczas 

sprzątania (ścieranie kurzu, odkurzanie, mycie podłogi, pranie 

firanek, mycie okien, wieszanie firanek itp.).Przypominamy 

dzieciom o tym, że ze względów bezpieczeństwa takie czynności 

mogą wykonywać tylko w obecności osoby dorosłej.  

 

5.Wykonanie kart pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Data dostępu 15.12.2020. Karta pracy nr 1 

https://przedszkolankowo.pl/2016/11/23/bozonarodzeniowe-

karty-pracy-zestaw-1/ 

 



 
 

Data dostępu 15.12.2020. Karta pracy nr 2 

https://przedszkolankowo.pl/2016/11/23/bozonarodzeniowe-

karty-pracy-zestaw-1/ 



 
 

Data dostępu 15.12.2020. Karta pracy nr 3 

https://przedszkolankowo.pl/2016/11/23/bozonarodzeniowe-

karty-pracy-zestaw-1/ 



 
 

Data dostępu 15.12.2020. Karta pracy nr 4 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/02/choinkowe-karty-pracy-

zestaw-2/ 



 
 

Data dostępu 15.12.2020. Karta pracy nr 5 

https://przedszkolankowo.pl/2016/11/23/bozonarodzeniowe-

karty-pracy-zestaw-1/ 



 
 

Data dostępu 15.12.2020. Karta pracy nr 6 

https://przedszkolankowo.pl/2016/11/23/bozonarodzeniowe-

karty-pracy-zestaw-1/ 



W końcowej części zajęć dzieci ozdabiają choinkę, którą 

wcześniej pomalowały farbą. 

 

6.Przygotowanie wystawy prac. 


