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Edukacja

Wychowanie i profilaktyka 
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia 
(zajęcia pozalekcyjne)

Dodatkowe zajęcia taneczne, teatralne  rozwijające zdolności i 
zainteresowania dzieci

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

Zakres 
działania:

Inne obszary (określić jakie) Przedstawienia przedszkolne i środowiskowe
Temat działania:
Projekt edukacyjny „Boże narodzenie w tradycjach i zwyczajach” realizowany na zajęciach dodatkowych w roku 
szkolnym 2016/2017
Cele działania:

 Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 Wzmacnianie więzi rodzinnych, 
 Zintegrowanie społeczności przedszkolnej i rodziców do realizacji  zadań 
 Rozwijanie zdolności artystycznych
 Umiejętność współpracy w grupie
 Integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego

mailto:przedszkole.ozarow@op.pl


Opis działania:
         Magiczne święta – tak niejeden z nas mówi o Świętach Bożego Narodzenia. Świąteczny czas skłania nas do 
zadumy, refleksji, życzliwości oraz przebaczania. Dzieci czekają na święta z utęsknieniem, wykonują dekoracje, ubierają 
choinkę, uczą się kolęd….
      W przedszkolu okres przedświąteczny wiąże się również z wielkimi przygotowaniami. Aby w tym roku szkolnym 
dzieci mogły w sposób niezwykły przeżywać tę świąteczną atmosferę,  został opracowany projekt edukacyjny 
realizowany  na zajęciach dodatkowych w przedszkolu: tanecznych i teatralnych. 
     Głównym celem działań realizowanych w ramach projektu było przekazanie  w atrakcyjnej formie wiedzy na temat 
tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Projekt miał także uświadomić rolę, którą odgrywa tradycja w 
życiu każdej rodziny oraz pokazać jak ważne jest kultywowanie zwyczajów i rytuałów świątecznych. 
Uczestnikami projektu były dzieci w wieku od 4 do 6 lat uczęszczające na zajęcia dodatkowe: taneczne i teatralne oraz 
ich rodzice. 
     Projekt realizowany był od października 2016 r. do lutego 2017 r., w poszczególne dni tygodnia:
- kółko taneczne ,,Tańczące Promyczki”  – we wtorki w godz. 14.30 – 15.30 (nauczycielki prowadzące: Agnieszka 
Witek Anna Pękalska, Renata Gradzińska)
- kółko teatralne ,,Pleciuga” -  w czwartki w godz. 14.30-15.30 (nauczycielki prowadzące: Monika Śmigielska, Elżbieta 
Pisula)
  
Projekt  obejmował następujące działania:
Poznajmy się.
- poznanie zasad  uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: kółka tanecznego i teatralnego
- zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem – mające na celu wzajemne poznanie się , tworzenie przyjaznej atmosfery w 
grupie
- zabawy dramowe – przygotowujące do wejścia w rolę, pozwalające na ekspresję mimiczną i werbalną
- zabawy muzyczne – rozwijające umiejętności odpowiedniego reagowania na muzykę i jej elementy.

Dawne zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. 
- zbieranie informacji na temat  zwyczajów świątecznych kultywowanych w domach dzieci poprzez rozmowy z 
rodzicami i starszymi członkami rodziny 
- szukanie informacji o zwyczajach bożonarodzeniowych w dostępnej literaturze
- szukanie przysłów związanych z Bożym Narodzeniem
- nauka wierszy, poznanie kolęd , wspólne kolędowanie przy choince, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

Udział w akcji „Dar Serca”:
- zbiórka zabawek, przyborów plastycznych 
- przekazanie zebranych darów na ręce kierownika OPS i ŚDS w Ożarowie 
- oglądanie występu dzieci z grupy ,,Kaczuszek” - ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Mikołaj  w przedszkolu:
- przybliżenie dzieciom postaci Mikołaja i legendy z nim związanej 
- pisanie listów do świętego Mikołaja – rysowanie wymarzonych prezentów
- spotkanie z Mikołajem w przedszkolu: śpiewanie piosenek, recytacja wierszy Mikołajowi, obdarowanie dzieci 
prezentami 
-oglądanie występu  rodziców dzieci z grupy ,,Kaczuszki” - ,,Przygody Mikołaja”. 
- dekoracja mikołajkowa holu i kącika.

Oglądanie wystaw świątecznych  w MGOK w Ożarowie.

Ubieranie choinki  na holu przedszkola.
-przygotowanie ozdób świątecznych i ustrojenie nimi choinki
- zabawy dramowe i muzyczno-ruchowe przy choince.

Dekoracja świąteczno-zimowa holu głównego przedszkola

Dekoracja szopki bożonarodzeniowej

Sprawianie radości najbliższym poprzez składanie życzeń świątecznych (wzmacnianie więzi rodzinnych) - wykonanie 
kartki świątecznej dla członków rodziny:
- samodzielne zaprojektowanie i wykonanie kartki;  przyklejenie tekstu z życzeniami; włożenie kartki do koperty; 
wręczenie kartki rodzicom.



Konkurs na stroik bożonarodzeniowy
- ogłoszenie konkursu dla chętnych dzieci i ich rodziców na stoik bożonarodzeniowy    ( informacja na stronie 
internetowej przedszkola,  na tablicy ogłoszeń)
- rozstrzygnięcie konkursu   i wręczenie nagród
- wystawa stroików na holu przedszkolnym
- wręczenie stroików partnerom współpracującym z przedszkolem.

Świąteczny Quiz- sprawdzenie wiedzy dzieci na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
- opracowanie scenariusza Quizu
- przeprowadzenie Quizu.

Przygotowanie przedstawienia jasełkowego:
- opracowanie scenariusza 
- przydział ról
- nauka wierszy 
- nauka kolęd i pastorałek
- tworzenie układów choreograficznych 
- włączenie rodziców do pomocy w  przygotowanie strojów dla dzieci
- wystawienie jasełek w przedszkolu https://www.youtube.com/watch?v=i8t2A9ko4I0&list=PL-mq-
kayrUWAnMLgKrE88ey6E00vytXg1  i  w M-GOK (WOŚP)  https://www.youtube.com/watch?v=XbAZtWsyRB8 

     Prezentacja multimedialna przestawiająca efekty realizacji projektu została  zaprezentowana  na radzie pedagogicznej 
i zamieszczona na stronie internetowej przedszkola. 
https://przedszkoleozarow.edupage.org/files/PROJEKT_EDUKACYJNY_2017_PDF.pdf 

     W celu dokonania ewaluacji końcowej realizowanego projektu opracowana została ankieta dla rodziców, aby poznać 
ich opinię na temat prowadzonych zajęć w ramach wyżej wymienionego projektu. Rodzice przedsięwzięcie ocenili 
bardzo pozytywnie. Zgodnie twierdzili, że realizacja projektu przyniosła dzieciom duże korzyści:
- znają zwyczaje bożonarodzeniowe
- poznały różne kolędy, pastorałki i teksty wierszowane o tematyce bożonarodzeniowej
- potrafią ładnie zaprezentować się przed publicznością
- chętnie współpracują z rodzicami przy wykonywaniu ozdób, stroików świątecznych 
- stały się bardziej aktywne fizycznie,
- poprawiło się ich poczucie rytmu
-  rozwinęły swoje zainteresowania,
- rozwinęły umiejętność pracy w grupie.
Osoby ankietowane wyraziły chęć uczestnictwa w projektach o innej tematyce. 

Opis uzyskanych efektów:
Dziecko:
- zna tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia
- potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych kultywowanych w swoim domu
- umie wykonywać ozdoby  świąteczne
- zna wybrane kolędy i pastorałki, teksty wierszowane o tematyce bożonarodzeniowej
- potrafi poruszać się przy muzyce i naśladować ruchy nauczyciela podczas tworzenia układów choreograficznych i 
zabaw muzyczno-ruchowych
- potrafi współpracować w grupie i prezentować zdobytą wiedzę na szerszym forum. 

Wnioski z realizacji:
- dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia dodatkowe i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działań
- dzieci cieszyły się z możliwości zaprezentowania się przed szerszą publicznością
- nauczyciele mieli możliwość współpracy i wymiany doświadczeń podczas realizacji projektu
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Urząd Miejski w Ożarowie, M- GOK w Ożarowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ożarowie, RDR Studio
Czas/okres realizacji zadania:
październik 2016 r.  – luty 2017r. 
Uzasadnienie zgłoszenia: 
- promocja placówki
- dzielenie się doświadczeniem zawodowym

Trudności w realizacji: 
nie wystąpiły
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Wykaz załączników:
bez załączników 
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu 
dobrej praktyki.

   Ożarów, 05.07.2017                                                                                                Jolanta Gołąb
                                                                                                                      Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie
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