
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
środa 22.12.2021 

 

KR ĄG TEMATYCZNY: „Wesołych Świąt” 

TEMAT DNIA: „Święta w moim domu” 

  

 

1. „Wieczór Wigilijny” – słuchanie fragmentu wiersza i rozmowa na temat zwyczajów 

związanych z Wigilią: 

 

Wieczór Wigilijny (fragment) 

Tadeusz Kubiak 

 

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc. 

Na talerzach kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni. 

 Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice, 

już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń (…) 

 

Zadajemy dziecku pytania do wysłuchanego utworu: Jakie wydarzenie jest opisane w wierszu? W 

jaki sposób przygotowany jest stół wigilijny? 

 

2. „Wigilijne potrawy” – rozmowa kierowana z ilustracjami: 

 

24 grudnia po podzieleniu się opłatkiem, zasiadamy do kolacji wigilijnej, na którą składają się 

potrawy określane przez tradycje regionalne i rodzinne. Niektórzy uznają, że powinno podawać się 

12 dań, ponieważ to liczba miesięcy w roku. W innych domach przygotowuje się nieparzystą liczbę 

potraw: 5, 7, 9, albo11. Rzadko wylicza się co do jednej -  wierzy się, że im jest ich więcej, tym 

większy dostatek spotka rodzinę w nowym roku. Z racji postu na kolacji wigilijnej nie dopuszcza 

się potraw mięsnych. 

 



 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania:  Jak wygląda stół wigilijny?, Ile jest potraw na stole?, Jakie potrawy 

rozpoznajesz na ilustracjach? Którą lubisz najbardziej? Której nie lubisz? Jak możesz pomóc swoim 

rodzicom w przygotowaniu wigilijnej wieczerzy? 

 

3. „Zagadki świąteczne” – rozwiązywanie zagadek M. Szeląg: 

 

Bombka 

Okrągła, podłużna, choinkę zdobi, 

ze szkła lub z plastiku się ją robi. 

 

Prezenty 

Kolorowe pudełka kokardami przewiązane, 

 w worku Mikołaja są poukrywane. 

 

Mikołaj 

W czerwonym ubraniu saniami leci, 

ma worek prezentów dla grzecznych dzieci. 

 

Renifery 

Co roku wielkie mają zadanie, 

całą noc ciągną świętego sanie 

 

4. Karta pracy do druku. (Oddzielny plik do pobrania ze strony przedszkola): 

 

Powiedz, co widzisz na obrazku? Kto spotkał się przy wigilijnym stole? Pokoloruj obrazek. 


