Spotkanie przy choince – Zabawy
Fundamentalne w pracy z dziećmi i rodzicami
Święta BoŜego Narodzenia to czas, który spędzamy z rodziną. Nasze
przedszkole to jedna wielka rodzina. Dlatego jak co roku spędzamy go razem z
najbliŜszymi. KaŜda grupa przygotowuje spotkanie jasełkowe, w którym
przedszkolaki wcielają się w postacie Józefa i Maryi, królów i pasterzy i zapraszają
najbliŜszych, rodziców rodzeństwo, babcię i dziadka.
W tym roku szkolnym pracujemy z dziećmi 3-letnimi. Jak zorganizować
spotkanie z tak małymi przedszkolakami i ich rodzicami, to pytanie na które
wspólnie z koleŜanką zadałyśmy sobie. Podpowiedź znalazłyśmy w słowach
piosenki „Ubierzemy dziś choinkę w kolorowe bombki, zawiesimy srebrny łańcuch
i czerwone wstąŜki.” Spotkanie - zajęcie otwarte w ramach realizacji programu
Zabawy fundamentalne, który jest realizowany w naszym przedszkolu z dziećmi 3-4
letnimi, czyli w grupach najmłodszych, zorganizowałyśmy pod hasłem „Spotkanie
przy choince” w dniu 18 grudnia 2012r. „Stała pod śniegiem panna zielona, nikt
prócz zająca nie kochał jej, nadeszły święta i przyszła do nas, pachnący gościu,
prosimy wejdź!”- to piosenka, którą rozpoczęłyśmy spotkanie przy zielonej choince,
na której była tylko wata imitująca śnieg. Maluchy zauwaŜyły Ŝe choinka jest nie
ubrana, brakuje na niej bombek. Dzieci wspólnie z rodzicami miały za zadanie
wykonanie papierowych ozdób choinkowych. Zaproponowałyśmy wykonanie
bombek z kółek i kolorowego łańcucha. Przy dźwiękach kolęd lecących z płyty,
wszyscy wzięli się do pracy. Maluchy liczyły kółka potrzebne do wykonanie
ozdoby, smarowały klejem, a rodzice nadzorowali pracę, pomagali kiedy dzieci
miały problem. Zrobione bombki kolejno zawieszane były przez najmłodszych
uczestników zajęcia. Chętni wykonali takŜe kolorowe łańcuchy. Wkrótce
zaśpiewaliśmy piosenkę „Bo najpiękniejsza będzie dziś choinka, w sali
przedszkolaków…”.
Na zakończenie przedszkolaki powiedziały wiersz i
zaśpiewały piosenkę o Mikołaju. Kolędą „PrzybieŜeli do Betlejem”, podczas której
maluchy grały na instrumentach perkusyjnych zakończyliśmy spotkanie Ŝycząc
wszystkim spokojnych, zdrowych, radosnych świąt BoŜego Narodzenia spędzonych
w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
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SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW
Opracowały: mgr Irena Rzepnicka- Kołosow i mgr Ewa Kalinowska
Grupa: 3-latków
Temat: „Spotkanie przy choince”- Zabawy Fundamentalne, wykonanie z
papieru bombek na choinkę i kolorowego łańcucha.
Cele:
wytworzenie radosnej atmosfery będącej warunkiem twórczych

-

zachowań dzieci,
rozwijanie

-

umiejętności współdziałania z dorosłymi w trakcie

wspólnego wykonywania zadań,
wytwarzanie więzi uczuciowej z rodzicami.

-

PRZEBIEG ZAJĘCIA
1.
2.
3.
4.
5.

Przywitanie rodziców przybyłych na zajęcie.
Zabawa na powitanie „Cześć, cześć…”
Dzieci z rodzicami zgromadzeni są wokół choinki ( która jest nie ubrana)
Wspólna śpiew piosenki „Zielony gość”.
Krótka rozmowa z wykorzystaniem ilustracji dotyczących zwyczajów
świątecznych.
• Wysyłanie kartek z Ŝyczeniami.
• Wręczanie prezentów.
• Ubieranie choinki.
• Oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę.
• Dzielenie się opłatkiem.
• Kolacja wigilijna.
6. Wykonanie ozdób, pokaz gotowej bombki wykonanej przez nauczycielkę,
wyjaśnienie sposobu wykonania pracy, praca dzieci z rodzicami.
7. Podczas pracy cichutko słychać kolędy w wykonaniu zespołu „Arka Noego”
8. Po zakończeniu pracy oglądanie wykonanych bombek.
9. Śpiew piosenki „Choinka przedszkolaków” i ubieranie choinki, prawidłowe
uŜywanie przyimków: nam pod, za, obok.
10. Część artystyczna w wykonaniu dzieci.
•
•
•
•

„Mikołaju, Mikołaju”- wiersz
„Mikołaj jedzie samochodem”- piosenka
„Święty Mikołaj”- wiersz
„Samoloty”- zabawa integracyjna

• „Dzwonki sań”- zabawa do piosenki (dzwoneczki na rękę)
• „PrzybieŜeli do Betlejem”- wspólny śpiew i instrumentacja kolędy
(instrumenty perkusyjne).
11. Podziękowanie za przybycie i dekorację choinki.
12. PoŜegnanie
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