SPOTKANIE WIGILIJNE Z RODZICAMI
/scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie dzieci 4,5-letnich/

Autor scenariusza:
 Ewa Kręcioch

1. CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym prezentu z okazji Świąt.
 Poznawanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia
(wystawienie Jasełek, wspólne śpiewanie kolęd).
 Udział dzieci w prostych inscenizacjach z podziałem na role.
2. CELE OPERACYJNE:
 Dziecko zna tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
 Dziecko umie odgrywać określone role.
3. DATA: 17 grudzień 2003 rok.
4. PRZEBIEG:
I CZĘŚĆ WSTĘPNA
a. Przebranie dzieci w stroje. Ustawienie dzieci na tle przygotowanej dekoracji.
b. Przywitanie rodziców przez nauczycielki:
- zaproszenie rodziców do wspólnego śpiewania kolęd,
- zachęcenie rodziców do wyrażenia swoich odczuć związanych z inscenizacją
jasełek w wykonaniu dzieci.
II CZĘŚĆ GŁÓWNA ZAJĘCIA
JASEŁKA
Kolęda "Przybieżeli do Betlejem"-na scenę wchodzą Aniołowie
Anioł I-Kamil, Marta H.
W szopie cichej, ubogiej, przy Świętej Mamusi,
Leżysz w żłobie na wianeczku nasz mały Jezusie.
Anioł II-Karolina, Ola G.
Leży w żłobie na wianeczku, a nie w kolebusi,
Rączką świętą błogosławi nasz mały Jezusem.
Maryja śpiewa "Lulajże Jezuniu" - Marta S.

Anioł III-Kuba, Łukasz
Nad stajenką chór aniołów radosną pieśń nuci,
Przez sen lekko się uśmiecha nasz mały Jezusik.
Anioł IV-Kacper, Ola G.
W noc Bożego Narodzenia chodźcie i wy dzieci,
Do stajenki Jezusowej, gdzie gwiazdeczka świeci.
Kolęda "Wśród nocnej ciszy"
Anioł V-Maciej, Marcin M.
Jezus zrodził się wśród ludzi, bo nas kocha szczerze,
Cieszmy się jak aniołowie, królowie i pasterze.
Anioł VI-Wiktor, Sandra M.
Pójdźcie dzieci się pokłonić z daleka i bliska,
Jezus w stajni narodzony bardzo na was czeka.
Kolęda "Pójdźmy wszyscy do stajenki"
Dziecko I-Ewelina, Wiktor M.
Witaj Jezu malusieńki, Zbawicielu dobry nasz.
Przyszły dzieci do stajenki, ty je dobrze znasz.
Dziecko II-Igor
My Jezuniu dzieci Twoje, podarków nie mamy, Serca nasze przynosimy, przy żłobku
składamy.
Dziecko III-Sandra S.
W dniu Twojego narodzenia weź je Jezu mały.
I spraw aby nasze serca zawsze się kochały.
Dziecko IV-Marcin C.
Na dowód tego, że Cię kochamy,
Dobre uczynki w ofierze składamy
Anioł VIII-Kacper M.
Teraz wszystkich proszę pięknie
By do żłóbka przychodzili i Bożemu Dzieciąteczku
Swoje serce tu złożyli.

Dzieci układają serduszka na sianie wokół Dzieciąteczka.
Maryja-Marta S.
O jakże serce moje się cieszy,
Jak dzieci z przedszkola Jezusa kochają.
Anioł IX-Michał
A teraz, kiedy na sercu nam tak radośnie,
Śpieszmy kolędy śpiewać radośnie.
Kolęda "Dzisiaj w Betlejem"
Józef-Krystian
Niech wam Bóg zapłaci, goście nasi mili,
Żeście Jezusa tak pięknie uczcili.
Słuchać naszych kolęd to dla Niego uciecha,
Popatrzcie, jak się do was milutko uśmiecha.
Wszystkie dzieci:
Składamy życzenia bardzo kolorowe,
Żeby wszystkie dzieci były wesołe i zdrowe.
Żeby nikt nie płakał, żeby z nami skakał.
Uśmiechniętych przygód, życzymy wszystkim.
A na zakończenie składamy ukłon niski.
III ZAKOŃCZENIE
a. Złożenie życzeń świątecznych rodzicom przez dyrektora oraz nauczycielki.
b. Wspólne śpiewanie kolęd.
c. Wypełnienie ankiety przez rodziców po odbytym spotkaniu.
Wykorzystano:
-tekst "Jasełek"-autor nieznany
-teksty kolęd

