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Alina Gadomska
Nauczycielka nauczania zintegrowanego
SP 4 Działdowo

WIGILIA  INACZEJ

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH W KLASIE III A
ZAJĘCIA ODBYŁY SIĘ PO LEKCJACH,UCZESTNICZYLI W NICH
RODZICE. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ – 3 GODZINY.

Cele :

•  Kultywowanie świąt Bożego Narodzenia
•  Poznanie zwyczajów wigilijnych
•  Rozwijanie wyobraźni, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe :
    Uczeń:

•  potrafi uważnie słuchać opowiadania  nauczyciela,
•  swobodnie wypowiada się na dany temat,
•  umie ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej,
•  rozumie treść poleceń i potrafi je zastosować,
•  umie współdziałać w grupie,
•  potrafi przyrządzić posiłek z danych produktów,
•  potrafi wykonać ozdoby świąteczne,
•  umie udekorować świąteczny stół,
•  potrafi zaprezentować poznane kolędy i wiersze.

Metody :
a) słowne :

- rozmowa,
- praca z tekstem,

b) praktycznego działania,
c) aktywizujące ;

- impreza na hasło.
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Formy pracy :
- jednolita indywidualna,
- zbiorowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne :
Produkty spożywcze (krakersy, jogurty owocowe, owoce, orzechy, rodzynki),
patyczki, kolorowy papier, świece, krepina, gotowe elementy dekoracyjne,
magnetofon, kasety z kolędami, rozsypanka zdaniowa, cztery  karty
świąteczne z poleceniami zadań.

PRZEBIEG  ZAJĘCIA

    I     Gawęda nauczyciela :

     Święta Bożego Narodzenia pełne tradycji i podniosłego nastroju,
poprzedza niezwykły i tajemniczy dzień – zwany Wigilią. Słowo
„wigilia” pochodzi od łacińskiego „vigiliare”, co pierwotnie oznaczało
„czuwanie”, u chrześcijan zaś „dzień poprzedzający święto kościelne”.
W języku potocznym Wigilią nazywa się dzień i noc poprzedzające
Boże Narodzenie. Do obchodów kościelnych wigilia jako post, modły i
czuwanie wprowadzona została w VI wieku.
     Korzeni Wigilii polskiej można doszukać się już w antycznych
świętach zimowych i kultowych (zwłaszcza Saturnaliach) oraz
pogańskich świętach słowiańskich (zwłaszcza w świętach zadusznych).
     W chrześcijańskiej tradycji uroczysty charakter tego dnia sięga
czasów, kiedy to w kościołach odbywały się wielogodzinne widowiska
połączone z ucztą, na którą wierni przynosili duże ilości jadła. Uczta ta
miała na celu przypomnienie wiernym Ostatniej Wieczerzy Pańskiej. Z
czasem uczty zostały przeniesione z kościołów do domów.
     W polskich obchodach Wigilii występują również elementy folkloru
klasycznego i folkloru innych narodowości. Te ostatnie zaszczepili
głównie zakonnicy z Europy zachodniej.

  II Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów wigilijnych w
ich domach rodzinnych. Ułożenie wypowiedzi z rozsypanki wyrazowej.
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  Wigilia    to    bardzo    uroczysty    dzień

  Ludzie    odświętnie    dekorują    mieszkania

  Przygotowują    uroczystą    kolację

  A    pod    choinką    znajdują    prezenty    od    Świętego    Mikołaja  

III  Dzisiaj również w naszej klasie odbędzie się wieczór wigilijny, ale
różnił się będzie od poprzednich tym, że sami go przygotujecie.
Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy. Do każdej grupy dołącza jedna
z mam. Każda grupa otrzymuje zadanie na karcie świątecznej. Po
otrzymaniu zadania grupy udają się do sąsiednich klas, zabierając
potrzebne im materiały. W klasie zostaje tylko grupa dekoratorów.
Na wykonanie zadania mają 30 minut.

Grupa I – Kuchciki
   Waszym zadaniem jest przygotowanie poczęstunku wigilijnego dla
całej klasy. Do dyspozycji macie: krakersy, jogurty owocowe, banany,
mandarynki, orzechy, winogrona, jabłka, rodzynki, wykałaczki.
Grupa II – Plastycy
   Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentów świątecznych dla
całej klasy. Do dyspozycji macie: papier biały i czarny, flamastry, klej,
nożyczki, świeczki.
Grupa III – Dekoratorzy
   Waszym zadaniem jest udekorować salę i stoły. Do dyspozycji macie:
krepinę, nożyczki, kolorowe balony, samoprzylepne srebrne i złote
papiery.
Grupa IV – Artyści
   Waszym zadaniem jest przygotowanie części artystycznej, która
będzie trwała 10 minut. Do dyspozycji macie: magnetofon i kasetę z
kolędami.

IV  Po upłynięciu 30 minut dzieci z poszczególnych grup prezentują
swoje zadania.
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V Dzieci i rodzice wspólnie dzielą się opłatkiem, spożywają posiłek i
śpiewają kolędy.

EWALUACYJNA    ANKIETA
ZAJĘC   OTWARTYCH   DLA

RODZICÓW

Szanowni Państwo !  Chcę poznać państwa opinię na temat zajęć, które
przeprowadziłam. Proszę wstawić znak  X  w odpowiednich rubrykach.

Zdecydo-
wanie nie

Raczej nie Nie wiem Raczej tak Zdecydo-
wanie tak

Zajęcia otwarte dla rodziców
to bardzo dobry pomysł
Zajęcia pomogły mi ocenić możliwości
i problemy mojego dziecka
Dzięki zajęciom mogłam(łem) ocenić
moje dziecko na tle grupy
Zajęcia podobały mi się

Inne uwagi..............................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Działdowo, dn. ....................................


