Blok tematyczny : Święta, święta...
Temat: Choinko, piękna jak las....
Cele: Zapoznać z polskimi obyczajami dotyczącymi Bożego Narodzenia. Wprowadzić słownictwo
związane z ozdobami choinkowymi. Zapoznać z symbolicznym znaczeniem ubierania choinki, a także
z tradycją zdobienia świątecznego drzewka w gronie rodzinnym. Nauczyć kolędy: "Przybieżeli
do Betlejem".
Pomoce
Uczeń: przybory szkolne niezbędne do zajęć plastycznych. Kolorowy papier, nożyczki, bibułki, klej
i inne do wyboru.
Nauczyciel: tekst kolędy do rozdania uczniom, nagranie, wybrane materiały do produkcji ozdób
choinkowych, cukierki w kolorowych papierkach, ciasteczka, wata do zrobienia śnieżynek, włosy
anielskie, bibułki i papier, wzorniki do wycinania gotowych ozdób, klej, farby (wg pomysłu
nauczyciela, obrazki związane z polską obyczajowością, różne materiały uzupełniające.
Zapis w dzienniku. Powitanie. Opowiadanie N. o tradycjach świątecznych w Polsce. Dostrzeżenie
podobieństw i odmienności w polskich i ukraińskich tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem.
Tworzymy ozdoby choinkowe. Łańcuch jako symbol więzi. Ubieranie klasowej choinki. Nauka kolędy:
Przybieżeli do Betlejem. Wspólne świąteczne zdjęcia przy własnoręcznie ubranej choince.
Przebieg:
1. Powitanie. N. mówi: Dzień dobry, moi kochani. W polskich domach zbliżają się święta Bożego
Narodzenia. Dzisiaj chcę was zapoznać z polskimi obyczajami związanymi z tym religijnym świętem.
Dzieci innego wyznania będą miały okazję porównać polskie i ukraińskie obyczaje świąteczne.
2. Opowiadanie N. ilustrowane zdjęciami polskich szopek - charakterystycznego rysu Bożego
Narodzenia. W aneksie znajdują się linki do odpowiedniej ikonografii. W opowiadaniu przewija się
wątek ręcznego strojenia choinek. N. opowiada, że do dziś jeszcze w wielu polskich domach rodzina
siada do stołu, by wspólnie ozdobić drzewko. Wiesza się na nim cukierki, pierniczki i zabawki
choinkowe własnej roboty. Służą do tego szyszki, łupiny od orzechów i papier. Wspólne prace ręczne
całej rodziny są okazją do sympatycznej zabawy i rozmowy, do zacieśnienia więzi. Bombki
choinkowe, choć w obecnych czasach zupełnie zdominowały nasze domy, są produktem komercji,
tymczasem święta powinny być głęboko przeżytym spotkaniem z najbliższymi i wszystko to,
co przygotujemy razem, ma największą wartość , bo jest znakiem pojednania przy wspólnym dziele
powitania nowo narodzonego Jezusa. Dlatego dzisiaj, prócz bombek, które przynieśliśmy, powiesimy
na naszej choince także robione przez nas samych ozdoby.
2. N. zaprasza do wspólnej pracy, której towarzyszyć może słuchanie wybranej kolędy.
•

Zwierzątka na choinkę. Ich produkcja wydaje się prosta. Na kolorowym
bristolu(przygotowujemy wcześniej wielokolorowy blok) rysujemy odpowiedniej wielkości
zwierzątka (prosty, graficzny kształt). Wycinamy je, a następnie przyklejamy z obu stron
łupinkę włoskiego orzecha. Można ją pomalować na złoty kolor. Do części papierowej
przywiązujemy nitkę i tak przygotowane zwierzątko możemy zawiesić na choince.

•

Wszyscy wspólnie mogą także wykonać długi choinkowy łańcuch. Potrzebny jest w tym celu
kolorowy papier, który wycinamy w odpowiedniej długości paski. Następnie sklejamy paski,
tworząc poszczególne ogniwa łańcucha. Jeśli dzieci posadzimy w odpowiednim szyku, już
w trakcie pracy zobaczą, jaki efekt daje taka praca zespołowa.

•

Do tworzenia sporej wielkości gwiazd choinkowych możemy także zastosować zbędne płyty
CD. Wcześniej należy je zetrzeć papierem ściernym, aby przyjęły farbę. Następnie można je
dowolnie zdobić, używając najlepiej błyszczących farbek świątecznych z zawartością brokatu.

•

Aniołki z masy solnej. Małym dzieciom trudno byłoby je przygotować samodzielnie. Może to
zrobić N. W tym celu należy przygotować sól, mąkę i wodę (proporcje ciasta, które trzeba
wyrobić są następujące: szklanka mąki, pół szklanki soli i pół szklanki wody). Z wykonanej
masy lepimy płaskie aniołki, pamiętając o zaznaczeniu oczek i buźki a także o zrobieniu
dziurki w główce do przewleczenia nitki. Masa jest bardzo plastyczna, nie sprawia także
kłopotu wyrobienie w palcach cieniutkich anielskich włosów. Gotowe aniołki wkładamy
do gorącego piekarnika. Wyłączamy go od razu i zostawiamy w ciepłym piekarniku na jakiś
czas. Po wyciągnięciu będą twarde. Dzieci pomalują je na lekcji różnymi kolorami. Masa solna
przyjmuje plakatówki i inne proste wodne farbki.

3. Wspólne ubieranie choinki.
4. Nauka kolędy: "Przybieżeli do Betlejem" (dzieci otrzymują kopię kolędy).
5. Wspólne świąteczne zdjęcia przy własnoręcznie ubranej choince.

Polskie szopki:
https://www.google.com.ua/search?q=polskie+szopki
Pomysły na ozdoby choinkowe:
https://www.google.com.ua/search?q=r%C4%99cznie+wykonane+ozdoby+choinkowe
Przybieżeli do Betlejem w wykonaniu dziecięcego zespołu Arka:
https://www.youtube.com/watch?v=RqU00XhhRfk
Tekst kolędy:
Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości ...
Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...
I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują
Chwała na wysokości...
Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości...
My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy
Chwała na wysokości...

