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Zakres 

działania: 

Edukacja 
Edukacja przedszkolna – aktywność społeczna. Realizacja 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w 
zakresie różnych treści edukacyjnych. 

Wychowanie i profilaktyka  Wychowanie rodzinne 

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia  
(zajęcia pozalekcyjne) 

- 

Organizacja i zarządzanie - 

Realizacja godzin dodatkowych wynikających  
 z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela 

- 

Inne obszary (określić jakie) 
Wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem, 
muzyka i śpiew, różne formy plastyczne 

Temat działania: „W świątecznym nastroju” – kultywujemy tradycje bożonarodzeniowe  

 

Cele działania:  

 poznawanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,  

 kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,  
 doskonalenie umiejętności artystycznych dzieci (muzycznych, recytatorskich), 

 opracowanie scenografii (sceny, rekwizytów, kostiumów, repertuaru słownego i muzycznego), 

 dążenie do pokonywania tremy podczas prezentacji, 

 integrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, 

 promocja przedszkola w środowisku lokalnym oraz w mediach. 

 



Opis działania:  
Święta Bożego Narodzenia wiążą się nierozerwalnie z atmosferą tajemniczości i oczekiwania.  Wszystkie 

przedsięwzięcia, przybliżające ten magiczny czas mają wpływ na odbieranie przez dziecko wartości etycznych i 

rodzinnych, jego rozwój emocjonalny i społeczny. Dlatego też, nasze przedszkole rokrocznie organizuje działania 

(zabawy, konkursy, warsztaty,  uroczystości, zajęcia nierozłącznie związane z tradycjami świątecznymi), sprzyjające 

kultywowaniu tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  

Magia Świąt zaczyna się od przybycia Świętego Mikołaja, który w tajemniczy sposób przynosi dzieciom prezenty. W 

podziękowaniu, przedszkolaki śpiewają niecodziennemu gościowi piękne, skoczne piosenki. Przedświąteczny czas 

rozpoczęliśmy od zorganizowania w przedszkolu kilku konkursów plastycznych: „Najdłuższy łańcuch choinkowy”, 

„Najładniejsza kartka świąteczna”, „Ozdoba świąteczna”, których celem było wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia oraz rozbudzanie ekspresji plastycznej. Prace były wyeksponowane w holu naszego 

przedszkola, a niektóre stały się świątecznymi upominkami dla bliskich. Kolejnym wydarzeniem, był udział 

przedszkolaków w III edycji konkursu, którego organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju „Ubierzmy 

razem choinkę”. Wspólnie z wychowawczyniami dekorowały drzewko własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Choinka 

prezentowała się pięknie i można ją było podziwiać, spacerując po Placu Zwycięstwa. Niezapomnianych przeżyć 

dostarczyły przedszkolakom zajęcia, w czasie których z pomocą swoich wychowawczyń  piekły pierniki, które potem 

pięknie ozdabiały. Starannie zapakowane, były wspaniałym prezentem dla rodziców podczas świątecznych spotkań przy 

choince.  

Następnym etapem naszych przedsięwzięć było zorganizowanie we wszystkich grupach przedszkolnych spotkań 

wigilijnych z rodzicami, podczas których dzieci prezentowały swoje talenty wokalne, taneczne, aktorskie, grając 

samodzielnie na instrumentach perkusyjnych. Występy odbywały się w różnej formie, w różnych grupach, jako: 
 przedstawienia jasełkowe  

 montaże słowno-muzyczne  

 koncerty kolęd i pastorałek 

 warsztaty plastyczne 

Zapraszane  osoby wspólnie z dziećmi śpiewały kolędy i pastorałki. I nie ważne, czy ktoś posiadał większe, czy mniejsze 

umiejętności wokalne. W tych dniach wszyscy czuliśmy się, jak jedna wielka rodzina. Po życzeniach złożonych przez 

panią dyrektor, wszystkie dzieci i zaproszeni goście dzielili się opłatkiem, składając sobie bożonarodzeniowe życzenia. 

Nie brakło w tych momentach wzruszenia na twarzach, gdyż były to naprawdę wyjątkowe chwile. 

Wydarzeniem kończącym świąteczny czas, było zorganizowanie i zaprezentowanie przez grupę VI - sześciolatków 

uroczystości w Kościele Bożego Ciała w Busku-Zdroju dla babć i dziadków. W uroczystości wzięły udział dzieci z 

wychowawcami oraz panią dyrektor, rodzice, dziadkowie, przedstawiciele władz miasta: Burmistrz Miasta i Gminy w 
Busku-Zdroju: pan Waldemar Sikora, księża, siostry zakonne. Przedstawienie było poprzedzone przygotowaniem 

podkładów muzycznych, opracowaniem scenariusza, nauką ról oraz kolęd i pastorałek, opracowaniem układów 

tanecznych, przygotowaniem kostiumów dla dzieci, rekwizytów, przygotowaniem okolicznościowych zaproszeń dla 

gości; 

Celem uroczystości było: 

 kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek; 

 możliwość zaprezentowania przez dzieci własnych możliwości aktorskich, wokalnych i muzycznych; 

 reprezentowanie przedszkola w środowisku lokalnym; 

 integrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. 

 

Jesteśmy dumni, że możemy współuczestniczyć w pielęgnowaniu tradycji bożonarodzeniowych wśród najmłodszego 

pokolenia.  
 

Opis uzyskanych efektów: 

Poprzez realizację przedsięwzięcia „W świątecznym nastroju” przedszkole  kultywowało tradycje bożonarodzeniowe   

wśród dzieci przedszkolnych, ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej m.in. władz miasta. Dzieci prezentowały 

swoje umiejętności plastyczne, muzyczne, wokalne i aktorskie, chętnie występując przed dużą i różnorodną 

publicznością. Działania nasze przybliżyły dzieciom tradycje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia.   

Dzięki nim stworzyliśmy warunki sprzyjające wspólnej zabawie dzieci, rodziców, nauczycieli oraz władz miasta w 

czasie okresu świątecznego. Kultywowaliśmy tradycję śpiewania  poprzez popularyzowanie tradycyjnych i 

współczesnych kolęd oraz pastorałek. Promowaliśmy nasze przedszkole w środowisku lokalnym, m.in. poprzez 

przygotowanie uroczystości dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia w Kościele Bożego Ciała w Busku-Zdroju,  

prezentowanie działań na stronie internetowej przedszkola oraz na łamach lokalnej prasy „Tygodnik Ponidzia”. 

 



Wnioski z realizacji: 

Wszystkie osoby związane z naszym przedszkolem bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły we wszystkich 

proponowanych przez nas konkursach i występach artystycznych. Istnieje ogromna potrzeba organizowania tego rodzaju 

uroczystości, gdyż wyrabiają u dzieci umiejętność samodzielnego prezentowania własnych umiejętności, pogłębiają 

relacje rodzinne oraz promują wartość wychowania przedszkolnego w społeczności lokalnej. Bardzo ważne jest również 

to, że dzieci pogłębiają swoją wiedzę na temat tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań: 

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, „TygodnikPonidzia”, strona internetowa portalu regionalnego. 

Czas/okres realizacji zadania: 

Od 06.12.2016r. do 15.01.2017r. 
 

Uzasadnienie zgłoszenia:  

Pragniemy podzielić się pomysłem na ciekawe zagospodarowanie czasu przedświątecznego, sprzyjającego 

kultywowaniu tradycji świątecznych oraz zachęcić koleżanki i kolegów do organizowania przedsięwzięć o podobnym 

charakterze. 

Trudności w realizacji:  

Brak 

Wykaz załączników: 

Zdjęcia 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu 

dobrej praktyki. 

 

 Miejscowość, data                                                                                                  Podpis dyrektora szkoły/placówki 

Busko-Zdrój, dn.23.01.2017r.                                                                                               Barbara Szostak 

                                                              
 

 

 

 

 

 

Przykłady dobrej praktyki można przesyłać pocztą elektroniczną na adres 

kurator@kuratorium.kielce.pl 

 

Wymagania: 

1. Opracowanie proszę przygotować w formie plików tekstowych: doc lub prezentacji 

ppt. Można uzupełnić 6 zdjęciami do 400 kB każde (dołączone osobno). 

2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb. 
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