WIGILIJNE SPOTKANIE
/scenariusz do zajęć dla dzieci 4-5 letnich/
Autor scenariusza:

Małgorzata Kryszczak

Zdzisława Nowecka

Światła zgaszone, zapalona choinka, świeczki, podkład muzyczny.
1. NAUCZYCIEL:
Już od dawien dawna, co roku, w tych samych dniach grudniowych obchodzi się
Święta Bożego Narodzenia. W różnych zakątkach świata w różny sposób
obchodzone jest Boże Narodzenie, ale wszędzie łączy je radość, życzliwość
i wspólne spotkania, a więc i my dzisiaj w zamieszaniu, w gwarnych
przedświątecznych przygotowaniach, zatrzymajmy się na chwilę, przysiądźmy
i posłuchajmy.
2. Piosenka "Stała pod śniegiem"
3. Wiersz "Weźmy się za ręce"
Weźmy się za ręce chłopcy i dziewczynki,
zatańczymy razem dokoła choinki.
Dokoła choinki jest tu miejsca dosyć,
Może by i inne dzieci też zaprosić?
Prosimy, prosimy, przyjdźcie do nas w gości,
W to wesołe święto, w to święto radości.
4. Piosenka "Wesoła choinka"
5. NAUCZYCIEL:
Dla dzieci Wigilia to chyba najpiękniejszy wieczór w roku. Baśń urzeczywistnia
się na parę godzin, w blasku kolorowych światełek choinki, pod którą tajemnicze
ręce złożyły dla wszystkich obecnych dary.
Piosenka
"Mikołaj"
"Za oknami zimno"
6. NAUCZYCIEL:
W ten uroczysty wieczór wybaczamy sobie wzajemnie wszelkie urazy
i przewinienia. Jest to chwila wzruszająca, jak żadna inna w roku, wywołująca
wiele wspomnień.
Wiersz "Dlaczego"
Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć dobroci od Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
7.Kolęda "Wśród nocnej ciszy".
8. NAUCZYCIEL:
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych zwyczajów. Wiele
z nich przetrwało w naszych rodzinach z pokolenia na pokolenie, inne odeszły
w zapomnienie. Prosimy teraz rodziców aby opowiedzieli nam, które z tradycji
bożonarodzeniowych są w ich domach obecne do dzisiaj.
Wypowiedzi rodziców.
9. NAUCZYCIEL:
Ten piękny, pełen dziwów i czarów dzień i wieczór kończy się do dziś dla wielu
pójściem na pasterkę.
Kolęda " Pójdźmy wszyscy na do stajenki"
10. NAUCZYCIEL:
Obejrzymy teraz przedstawienie w wykonaniu dzieci pt. "Aniołki". Tak jak aniołki
czuwały nad Dzieciątkiem, które narodziło się w stajence, tak teraz aniołki
czuwają nad każdym dzieckiem.
11. WSZYSCY
"WESOŁYCH ŚWIĄT"
Bez zmartwień, z barszczem,
z grzybami, z karpiem,
z gościem co niesie szczęście,
czeka nań przecież miejsce.
"WESOŁYCH ŚWIĄT"
A w święta niech się snuje kolęda,
I gałązki świerkowe niech wam pachną na zdrowie.
"WESOŁYCH ŚWIĄT"
A z Gwiazdką - pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia.
"WESOŁYCH ŚWIĄT"

