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Cele imprezy 

• Wyrabianie wra�liwo�ci estetycznej poprzez kontakt z poezj�,                      

sztuk� ludow�, 

• Rozwijanie umiej�tno�ci prawidłowego przekazu tre�ci utworów 

poetyckich, piosenek, 

• Wdra�anie do kultywowania tradycji zwi�zanych z okresem                        

�wi�t Bo�ego Narodzenia, 

• Organizowanie sytuacji pobudzaj�cych dzieci do aktywno�ci twórczej, 

• Kształtowanie emocjonalnego stosunku do tradycji, 

• Integracja szkoły ze �rodowiskiem, 

• Pozyskanie �rodków ze sprzeda�y ozdób �wi�tecznych na dofinansowanie 

imprez i wycieczek szkolnych. 

 

Metody 

�piew, recytacja, kiermasz ozdób �wi�tecznych. 

 

Formy 

zbiorowa, indywidualna zró�nicowana. 

 

Materiały 

ozdoby �wi�teczne - stroiki, ozdoby choinkowe,                                                               

kartki �wi�teczne wykonane przez uczniów, magnetofon, kaseta. 

 

Miejsce 

korytarz. 

 

 

 



 

Prace przygotowawcze 

1. Opracowanie scenariusza uroczysto�ci. 

2. Przygotowanie cz��ci artystycznej. 

3. Zorganizowanie cyklu zaj�� na temat: „Tradycyjne ozdoby choinkowe” 

4. Przygotowanie ozdób �wi�tecznych na kiermasz. 

5. Zaproszenie go�ci - rodziców i mieszka�ców wsi. 

6. Dekoracja sali - korytarza. 

 

Przebieg imprezy 

I. Powitanie go�ci przez dyrektora szkoły. 

II. Cz��� artystyczna w wykonaniu uczniów. 

 

Cz��� artystyczna 
 

1. Inscenizacja piosenki „Dzy�, dzy�, dzy�, Mikołaju �wi�ty” 

 

Siedz� cichute�ko, 

patrz� przez okienko, 

poruszyły si� zasłonki. 

Chyba ju� go widz�, 

chyba ju� go słysz�, 

zabrz�czały jego sanek dzwonki. 

Refren: 

Dzy�, dzy�, dzy�, 

Mikołaju �wi�ty. 

Dzy�, dzy�, dzy�, 

przynie� nam prezenty. 

 

 



 

Co to? Co to? Co to? 

Kto to? Kto to? Kto to? 

Pan Mikołaj ju� si� skrada! 

Ojej! 

Ja si� boj�! 

Ale ba� si� chyba nie wypada. 

Refren: 

Dzy�, dzy�, .... 

(�ródło: M. Tomaszewska „Pierwszaki �piewaki”) 

 

2. Recytacja wiersza „O �w. Mikołaju” 

 

Kochany Mikołaj czapk� ma czerwon� 

Zniszczone kalosze, brod� oszronion�, 

Niesie ci��ki worek prezentów wspaniałych 

Chce by wszystkie dzieci dzi� si� u�miechały. 

 

Takiego staruszka widuj� czasami  

Na wystawie sklepu, w ksi��ce z obrazkami 

Wiem jak jest naprawd�, ka�dy to wam powie 

Prawdziwy Mikołaj to był �wi�ty człowiek. 

 

�ył ju� dawno temu hen w dalekim kraju, 

A przecie� do dzisiaj o nim pami�taj�, 

Dobry był dla ludzi, co miał to rozdawał, 

Noc� biednym dzieciom prezenty rozdawał. 

 

 

 



 

Ka�de dziecko mo�e �y� tak jak Mikołaj, 

Je�li Pana Boga kocha ile zdoła, 

Gdy tym, co posiada podzieli� si� umie,  

Gdy ch�tnie po�ycza i drugich rozumie. 

(�ródło: czasopismo „T�cza”) 

 

3. Piosenka pt. „Wigilia” 

 

Ju� porz�dek jest w mej szafie, 

mama okna umyła: 

teraz w całym  

domu pachnie, 

niedługo Wigilia. 

Refren: �wi�ta, �wi�ta, 

            du�o nas przy stole, 

            je�� b�dziemy  

            smakowite dania.  

            �wi�ta, �wi�ta, 

            nie zabraknie kol�d, 

            złe humory zmykajcie, 

            to czas pojednania. 

 

Ju� rodzinka jest w komplecie, 

pi�knie wystrojeni; 

miły nastrój daj� �wiece, 

wszyscy s� wzruszeni. 

Refren: �wi�ta, .... 

 

(�ródło: M. Tomaszewska „Pierwszaki �piewaki”) 



 

4. Recytacja wiersza Ewy Romaniec - Zawadzkiej „Wigilijny wieczór” 

 

Na wigilijnym stole 

ubranym od rana 

haftowana serweta,  

�wi�teczna porcelana. 

 

           Przy wigilijnym stole 

           si�dziemy wszyscy w rz�dzie, 

           a jedno miejsce wolne 

           dla tego, co przyb�dzie. 

 

Przy wigilijnym stole, 

kiedy gwiazdka za�wieci, 

usi�d�: tata, mama, 

usi�d� tak�e dzieci. 

 

          Na wigilijny wieczór- 

          jak powiedziała mama- 

          zaprosimy t� pani�, 

          która jest w domu sama. 

 

Wokół jasnej choinki 

usi�dziemy wszyscy w kole; 

ludzie s� sobie bliscy 

przy wigilijnym stole. 

 

 

 



 

5. Recytacja wiersza Tadeusza Kubiaka  „Wieczór wigilijny” 

 

Biały obrus l�ni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płon� �wieczki na choince,  

co tu przyszła na noc. 

 

          Na talerzach kluski z makiem, 

          karp jak ksi��yc srebrny. 

          Zasiadaj� wokół stołu 

          dziadek z babci�, krewni. 

 

Ju� si� z sob� podzielili  

opłatkiem rodzice,  

ju� zło�yli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych �ycze�. 

 

         Kiedy mama si� dzieliła  

         ze mn� tym opłatkiem, 

         miała w oczach łzy, widziałem, 

         otarła ukradkiem. 

 

Nie wiem, co te� mama chciała 

szepn�� mi do ucha: 

Bym na drzewach nie darł spodni, 

pani w szkole słuchał... 

 

 

           



           

Niedojrzałych jabłek nie jadł, 

          butów tak nie brudził... 

          Nagle słysz�, mama szepce: 

- B�d	 dobry dla ludzi. 

 

 

6. Wykonanie piosenki pt. „Grudniowa ballada” 

Muzyka: S. Czarnecki 

Słowa: T. Kubiak  

               

A w tej rzece pod lodem 

nawet ryby �piewaj�. 

Słucha �piewów tych w zgodzie 

wilk zgłodniały i zaj�c. 

 

Refren: Grudniowa piosenka, 

             la, la, la, la, la, la, la, la. 

             Grudniowa ballada, 

             la, la, la, la, la, la, la, la. 

 

Zatrzymały si� w saniach 

dwa bułanki na mo�cie, 

bo �piewano spod lodu 

coraz gło�niej, rado�niej. 

 

Refren: Grudniowa piosenka,... 

 

 

 



 

�e za rzek�, za morzem 

�piewaj�co, wesoło, 

gwiazda, z pierwszych najpierwsza, 

woła ludzi do stołu. 

 

Refren: Grudniowa piosenka,... 

 

Dymi� kluski na misce, 

pachnie makiem i sianem, 

ko� zagadał po ludzku 

do nas, ludzi przez �cian�. 

 

Refren: Grudniowa piosenka,... 

 

 

III. Na zako�czenie cz��ci artystycznej dyrektor szkoły składa �yczenia 

�wi�teczne wszystkim obecnym i zaprasza na kiermasz �wi�teczny. 

IV. Kiermasz ozdób �wi�tecznych. 

 

Ozdoby �wi�teczne zastały wykonane wcze�niej podczas lekcji                                           

i zaj�� pozalekcyjnych. 

Dochód ze sprzeda�y ozdób zostanie przeznaczony na dofinansowanie                                

imprez i wycieczek szkolnych.                                        
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