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WSTĘP
Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia jest szczególnie bliskie
społeczności naszej szkoły. Od kilkunastu już lat w grudniu wiele działań skupionych jest
wokół tych pięknych, pełnych przeżyć duchowych i rodzinnych świąt. Niepowtarzalność
tradycji sprawia, że okres ten wypełniony jest szeregiem ekscytujących prac uczniów,
nauczycieli i rodziców. Angażowanie się społeczności szkolnej w realizację zadań sprawia, że
w szkole wytwarza się wyjątkowa atmosfera czyniąc tym samym naszą placówkę „drugim
domem”.
CEL GŁÓWNY:
 zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego
Narodzenia
 kształcenie wrażliwości estetycznej uczniów
CELE SZCZEGÓŁOWE - UCZEŃ:
 zna różnorodne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe,
 wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych obchodzonych w rodzinnym
domu.
 przygotowuje się do publicznego wystąpienia związanego z prezentacją efektów
swojej pracy
 rozwija swoje zdolności plastyczne ,muzyczne i aktorskie
 potrafi współpracować w grupie
 samodzielne poszukiwać potrzebnych informacji z wykorzystaniem
dostępnych źródeł wiedzy ( literatura, Internet )
 selekcjonuje materiały pod kierunkiem nauczyciela
UCZESTNICY: uczniowie klas I-VI, odział przedszkolny, nauczyciele, rodzice
TERMIN REALIZACJI: listopada– styczeń 2012/2013
TECHNIKI I METODY PRACY:






burza mózgów (prezentacja pomysłów)
poszukiwanie informacji
nauczanie przez działanie; wchodzenie w role – przedstawienie słowno-muzyczne
praca zespołowa
praca indywidualna

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU :
 uczeń zna i kultywuje tradycje bożonarodzeniowe

 uczeń potrafi samodzielnie wyszukiwać potrzebne mu informacje,
a następnie selekcjonuje zebrany materiał, gromadzi i opracowuje go
 uczeń umie zgodnie i twórczo współpracować zespołowo
 uczeń chętnie bierze udział w montażu słowno-muzycznym,
 publikacja nagrodzonych prac w konkursie plastyczno-technicznym

PLAN REALIZACJI ZADAŃ:
L.p. Zadania

Termin

1.

Pogadanki na temat
zwyczajów i tradycji
bożonarodzeniowych.
Wizyta Świętego Mikołaja

12-21.12.2012

6. 12. 2012

A. Banaszak

Wykonywanie ozdób
choinkowych i dekoracji klas.
Kiermasz świąteczny.
IX Gminny Konkurs
plastyczno-techniczny
– Boże Narodzenie

5 – 9.12.2012

Wychowawcy
klas I- VI

Koncert kolęd i pastorałek

dla
społeczności
lokalnej i
parafian

2.
3.

4.

5.

Osoby
odpowiedzialne
za realizację
Wychowawcy
klas I- VI

Uwagi

do 2.12.2012
J.Łęcka
D. Szymczak
J. Nowicka
J.Łęcka
D. Szymczak
J. Nowicka

ZAŁĄCZNIKI:
1. Regulamin IX Gminnego Konkursu plastyczno-technicznego - Boże Narodzenie.
2. Scenariusz montażu słowno-muzycznego „Koncert kolęd i pastorałek”

