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1. CEL OGÓLNY: 

 wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez wspólne przeżywanie 
uroczystości przedszkolnych  

2. CELE OPERACYJNE(DZIECKO...): 
 zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia  
 sprawia radość innym  
 przygotowuje dekorację do przedstawienia  

3. DATA: 20 grudzień 2011 rok. 
4. MIEJSCE SPOTKANIA: Przedszkole Nr 35 "Pod Żaglami" w Gdyni, grupa IV 
5. OSOBY: dzieci, świerszczyk, rudy piesek, ptaszki, owieczki, kot, aniołki,    
    kolędnicy, Maryja, Józef 
6. PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI: 

1. Pastorałka: "Świąteczna cha-cha".  
2. Kolęda: "W grudniowe noce" 

 
W grudniowe noce, zimowe noce 
Dzieciątko Boże z zimna dygoce. 

Jedzie przez pola pokryte szronem. 
Wiatr mu wydzwania piosnki znajome. 

Hej, kolęda, kolęda 
Hej kolędy to czas. 
Kto ogrzeje rączęta, 

kto schronienie mu da. 
 

3. Wiersz cała grupa: 
 

Jasełka, jasełka, zielona jodełka 
Światełkami błyska, a przed nią kołyska. 
W kołysce Pan Jezus właśnie się narodził. 

Będzie kochał ludzi, zwierzęta. 
Wśród nich żył i chodził. 

 
4. Kolęda: "Świeć gwiazdeczko" 

 
Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. 
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się, 

Nie mogę spóźnić się. 
 

Świeć gwiazdeczko mała świeć, 
Do Jezusa prowadź mnie. 



Świeć gwiazdeczko mała świeć, 
Do Jezusa prowadź mnie. 

 
5. Wiersz cała grupa: 

 
Już gwiazdeczka się kolebie 

Wysoko na niebie. 
Swoim blaskiem drogę wskazuje 
Zwierzęta do Betlejem kieruje. 

Pędzą wszystkie zwierzęta, 
Pięknie się kłaniają, 

Tańczą skocznie i wesoło, 
na instrumentach grają. 

 
6. Wiersz: "Świerszczyk" 

 
Koło żłobka świerszczyk stał, 
Na zielonych skrzypkach grał. 
Aż do dziecka sen przywołał. 
Sen pachnący jak te zioła. 

Dziecku w żłobku dał. 
 

7. Kolęda: "Zagraj dziecku kołysankę" 
 

Za kominem świerszczyk spał, 
Całą zimę przespać chciał. 

Obudziła go nowina: 
Urodziła się Dziecina, 
Kto jej będzie grał? 

Zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę. 
Kołysankę o zielonym, ciepłym dniu. 

Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
Kołysankę - usypiankę graj do snu. 2x 

 
8. Wiersz: "Rudy piesek" 

 
Szła kolęda nocą ciemną 

Zobaczyła psa, 
Pogłaskała go po głowie: 
Pójdziesz tam, gdzie ja. 

 
9. Kolęda: "Kundel rudy" 

 
Szła kolęda nocą ciemną, 

Zobaczyła psa, 
Pogłaskała go po głowie: 
Pójdziesz tam, gdzie ja. 

 
Kolędo, kolędo - pomyśl przez sekundę 
Do stajenki idziesz, po co ci ten kundel. 



Lepiej zostaw, lepiej zostaw, zostaw tego psa. 
Lepiej zostaw, lepiej zostaw, zostaw tego psa. 

 
Szła kolęda do stajenki 

Przez wysoki śnieg, 
Kundel rudy, pies bez budy 

Za kolędą biegł. 
 

Kolędo, kolędo - cos ty za kolęda, 
Że za tobą biega rudy pies przybłęda. 

Kundel rudy, pies bez budy, 
Biegnie przez ten śnieg. 

 
10. Wiersz: "Ptaszki" 

 
Przyleciała do nas kolęda skrzydlata. 
Kolędo, kolędo, kto cię uczył latać? 
Kolędo, kolędo, powiedz kto to taki, 

Czy anioły z nieba, czy znajome ptaki? 
 

11. Kolęda: "Skrzydlata kolęda" 
 

Na świątecznym stole jest przysmaków tyle, 
Prosiłam kolędę: Usiądź choć na chwilę. 
A kolęda nie chce patrzeć na przysmaki, 

A kolęda myśli: Co tam robią ptaki. 
 

Sikorka czubata, 
Wróble znajome 

I gołąb, co grucha 
Przed naszym domem. 

 
12. Wiersz: "Chodziły owieczki" 

 
Chodziły owieczki po zielonych łąkach 

Uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach. 
Uczyły się pilnie a gdy przyszedł czas jasełek 

To tak zadzwoniły, że klękajcie ludzie. 
 

13. Kolęda: "Kolęda na dzwonkach" 
 

Wędrowały owce przez głogi i ciernie, 
Każda swego dzwonka pilnowała wiernie. 

Zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał. 
Pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać. 

 
Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie 

Dzwoneczki w szopce, 
Grajcie, grajcie, grajcie 

Kolędę owce. 



Ludziom na radość, 
Bogu na chwałę 

Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie 
Dzwoneczki małe. 

 
14. Kolęda: "Kolęda mojego kota" 

 
Tyle światła, tyle światła 

Mają kocie oczy. 
Powiedz kocie, powiedz kocie 

Gdzie ty byłeś w nocy? 
Powiedz kocie, powiedz kocie 

Chociaż parę słów. 
Gdzie ty byłeś, co robiłeś 

W tę noc pełną snów. 
W stajence na sianie 

 
Dzieciątko śpi, 

Zaniosłeś Dzieciątku 
Cieplutkie sny. 

Nie miało kołderki, 
Zwinąłeś się w kłębek 

Ogrzałeś mu nóżki 
Mruczałeś kolędę. 

 
15. Wiersz: "Aniołki" 

 
Do zwierzątek 

przyłączyły się aniołki, kolędnicy. 
Postanowili zrobić wielkie porządki 

I z radością przywitać Pana Jezusa w żłobie. 
 

16. Kolęda: "Spojrzały aniołki" 
 

Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz. 
Czas robić porządki, zbliżają się święta. 

Pościągały pościel z łóżek, wyskoczyły na podwórze 
I te małe, i te duże, każdy wielki zuch. 

 
Skoczyły pod trzepak, no i do roboty, 

Poduchy i jaśki, złapały w obroty. 
Cały ranek pracowały, mały z dużym, duży z małym, 

Aż z tych poduch wytrzepały śnieżnobiały puch. 
 

Dziwili się ludzie, co to z nieba leci? 
Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci. 

Śnieg z tych poduch wytrzepały, te aniołki duży z małym. 
Jak trzepaczki na podwórku poszły dzisiaj w ruch. 

 
 



17. Kolęda: "Kolędnicy - wędrownicy" 
 

Kolędnicy-wędrownicy z gwiazdą na patyku 
Pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników. 

Kolędują na gitarze, rokendrola niosą w darze, rokendrola niosą w darze. 
 

Rok, rok, rok, dobry rok. 
Dzieciątko z Betlejem, do świata się śmieje. 

Światło, światło idzie w mrok. 
 

Święty Józef nic nie mówi, 
Tylko myśli sobie: 

Znacznie ciszej na fujarkach grali pastuszkowie. 
Ale trudno, niech już będzie 
Niech tam grają po kolędzie 
Niech tam grają po kolędzie. 

 
Rok, rok, rok, dobry rok. 

Dzieciątko z Betlejem, do świata się śmieje. 
Światło, światło idzie w mrok. 

 


