
PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 

EDUKACYJNEGO „POZNAJEMY TRADYCJE I ZWYCZAJE 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA” 
 

W grudniu 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy 

realizowany był projekt edukacyjny pt. „Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt 

Bożego Narodzenia”. Powstał z inicjatywy dwóch nauczycielek – pani Elżbiety 

Dolatowskiej, nauczyciela biblioteki i pani Iwony Szkopiak, nauczycielki języka 

polskiego. Projekt zakładał kształtowanie wśród uczniów świadomości 

regionalnej i kulturowej. Dawał im możliwość porównania własnego regionu              

z innymi kulturami, kształtował postawy patriotyczne poprzez budzenie 

szacunku do dziedzictwa kulturowego własnej ojczyzny i tradycji innych 

krajów. Poza tym przygotowywał dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu 

własnego środowiska. Pozwalał również uczniom wykorzystać nabytą wiedzę            

i ukształtowane umiejętności do wykonania konkretnych praktycznych zadań. 

Dzieci poznawały lokalne tradycje, a także obyczaje i zwyczaje związane                

z Bożym Narodzeniem, które obchodzone są w Polsce i innych krajach. 

Nauczyciele w pracy z uczniami wykorzystywali różnorodne metody,          

m. in.: pracę z tekstem, pogadankę z elementami dyskusji, prezentacje, prace 

plastyczne, ćwiczenia praktyczne, przedstawienia, redagowanie krótkich                  

i dłuższych form wypowiedzi pisemnej, konkursy. Stosowano różne formy 

pracy: pracę indywidualną, w grupach i zbiorową. 

Projekt skierowany został do uczniów klas I – VI. Realizowany był              

od 26 listopada 2012 roku do 21 grudnia 2012 roku. Prezentacje efektów pracy 

dzieci i nauczycieli odbyły się 6 grudnia 2012 roku i 21 grudnia 2012 roku. Były 

to wystawy prac konkursowych, wykonane stroiki i ozdoby choinkowe 

zastosowane do dekoracji, przygotowane wigilijne spotkania klasowe, udział            

w inscenizacji z okazji mikołajek, uczestnictwo w jasełkach. Podsumowanie 

projektu miało miejsce 21 grudnia 2012 roku i połączone zostało ze wspólnym 

kolędowaniem. 

Przy realizacji projektu współpracowali: nauczyciel biblioteki szkolnej –

E. Dolatowska, nauczyciele świetlicy szkolnej – I. Goździk i K. Moritz, 

nauczyciele języka polskiego – I. Szkopiak i H. Kolińska, historii – R. Szaforz, 

języka angielskiego – J. Boguszewska i A. Safijan, matematyki – K. Wieczorek 

i R. Stasiak, religii – B. Kocikowska, U. Osuch i E. Kurant, zajęć 

komputerowych – S. Gwizdała, M. Szaforz i M. Langowski. 

Nauczyciele języka polskiego przeprowadzili zajęcia, na których 

omówiona została etymologia pojęć: Wigilia, Boże Narodzenie, Pasterka, 

jasełka. Na lekcjach języka polskiego dzieci „ubierały” choinkę w słowa trudne 

ortograficznie, przypominały pisownię nazw świąt, pracowały ze słownikami. 

Omawiano teksty mówiące o Wigilii i świętach Bożego Narodzenia (T. Kubiak 

„Wieczór wigilijny”, J. Twardowski „Mamusia”, K. I. Gałczyński „Przed 

zapaleniem choinki”, legenda o bożonarodzeniowym drzewku, K. Dzikowski 



„Dzień jeden w roku”). Uczniowie wspólnie z nauczycielami języka polskiego 

opisywali zwyczaje i obyczaje świąteczne (choinka, potrawy wigilijne, prezenty 

od św. Mikołaja, jasełka, „chodzenie z gwiazdą”, „turoń”, kolędy, składanie 

życzeń), omawiali sposób pomagania rodzicom w przygotowaniach 

świątecznych, sposób zachowania się podczas uroczystości wigilijnej w domu            

i w szkole. Pani I. Szkopiak zorganizowała szkolne konkursy doskonalące 

umiejętności redakcyjne uczniów: list do św. Mikołaja (dla klas IV – VI)              

oraz kartka z życzeniami bożonarodzeniowymi (dla klas I – III i IV – VI).          

W niektórych klasach poloniści zorganizowali szkolne konkursy redakcyjne: list 

do Mikołaja i świąteczne życzenia (p. H. Kolińska i p. A. Parczewska).               

Na lekcjach dzieci tworzyły własne wiersze o tematyce bożonarodzeniowej, 

wyszukiwały i analizowały przepisy potraw wigilijnych, redagowały przepisy 

kulinarne. W szkolnym czasopiśmie „Ploteczki Dwójeczki” zamieszczone 

zostały przysłowia noworoczne oraz konkursy o tematyce świątecznej. 

Nauczyciele zespołu wspierania dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych zorganizowali konkurs na łańcuch choinkowy. 

Nauczyciele religii przygotowali jasełka oraz przedstawienie mikołajkowe 

pt. „Prawdziwy Mikołaj”, zapoznali uczniów z legendą o św. biskupie Mikołaju, 

ze znaczeniem adwentu, obrzędami przygotowującymi do Bożego Narodzenia, 

zachęcili dzieci do wykonania lampionów adwentowych i portretu św. Mikołaja 

oraz zaplanowania „adwentowych dobrych uczynków”. Zaplanowali Szkolny 

Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, które 

odbyły się w styczniu 2013 roku. Na lekcjach religii wyjaśnili symbolikę potraw 

wigilijnych, zwyczajów związanych z Wigilią. Zorganizowali konkurs 

adwentowy na żłóbek ułożony z puzzli. Przeprowadzili akcję pod hasłem 

„Wrzuć cukierka do pudełka”. Zachęcili uczniów do uczestnictwa                             

w warsztatach, których efektem były dekoracje bożonarodzeniowe wykonane 

przez dzieci. 

Nauczyciele biblioteki i świetlicy szkolnej zaangażowali się w zbiórkę 

zabawek i książek, które zostały przekazane dzieciom z Domu Małego Dziecka 

w Kołdrąbiu. Nauczycielka biblioteki służyła dzieciom pomocą                           

przy korzystaniu z różnych źródeł wiedzy, przy wyszukiwaniu informacji 

dotyczących zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

Zachęcała dzieci do wykonywania ozdób choinkowych, które posłużyły                   

do przystrojenia choinki znajdującej się w bibliotece. Wspólnie z dziećmi wzięła 

udział w kolędowaniu. Uczniowie wraz z panią E. Dolatowską odwiedzili m. in. 

Burmistrza Barcina w Urzędzie Miejskim w Barcinie, Bibliotekę Miejską               

w Barcinie oraz MDK w Barcinie. Dzieci z pastorałką kolędowały również               

po Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy. Nauczycielki świetlicy 

zorganizowały konkurs dla klas I – III „Zimowy anioł z masy solnej”. Zachęcały 

dzieci do wykonywania ozdób bożonarodzeniowych. 

Na lekcjach historii dzieci zbierały informacje o tradycjach świątecznych, 

które obchodzono dawniej oraz o tych zwyczajach, które kultywujemy dziś                



w różnych regionach Polski. Nauczycielka historii zachęciła dzieci                            

do wykonania albumów poświęconych obyczajom Bożego Narodzenia. 

Nauczyciele zajęć komputerowych zorganizowali konkurs informatyczny 

z zakresu grafiki komputerowej „Kartka świąteczna”. Dzieci wykorzystały                

w praktyce umiejętność pracy w programie PAINT, tworzyły własne kartki                 

z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Na lekcjach języka angielskiego nauczyciele przybliżali uczniom tradycje 

i zwyczaje bożonarodzeniowe obchodzone w krajach anglojęzycznych. 

Zorganizowali dla dzieci konkursy: na list do św. Mikołaja w języku angielskim 

i na najlepiej wykonaną piosenkę w języku angielskim, oczywiście o tematyce 

świąt Bożego Narodzenia. 

Panie uczące matematyki na lekcjach przypomniały dzieciom sposób 

przeliczania jednostek potocznych na gramy, dekagramy, itp., co przydatne jest 

szczególnie przy korzystaniu z przepisów kulinarnych. Przygotowały także               

dla uczniów konkurs „Bryła – bombka świąteczna”. Zadaniem dzieci było 

wykonanie bombki choinkowej, której bazą jest dowolna bryła. 

Od końca listopada do połowy stycznia nauczycielki muzyki                         

(p. Z. Czyżewska i p. A. Korzempa) poszerzały wiadomości uczniów na temat 

zwyczajów bożonarodzeniowych. Na lekcjach muzyki dzieci klas IV i V 

śpiewały i grały na fletach kolędy. 

Klasa I a uczestniczyła w warsztatach orgiami, na których wykonywano 

postać Mikołaja i gwiazdę. Zajęcia zainicjowała wychowawczyni, pani                   

O. Nowicka, a poprowadziła p. Agnieszka Antczak wraz z Jakubem 

Antczakiem, uczniem klasy IVa. 

Hole szkolne przystrojono ozdobami bożonarodzeniowymi. Wykonano 

także gazetki szkolne i klasowe o tematyce świąt Bożego Narodzenia. 

W dniu 21 grudnia 2012 roku odbyło się podsumowanie projektu. 

Uczniowie w grupach wiekowych I – III i IV – VI spotkali się na wspólnym 

kolędowaniu. Poszczególne klasy śpiewały kolędy wylosowane wcześniej przez 

wychowawców. Nauczyciele wręczyli dyplomy i nagrody za konkursy, które 

zostały przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia. Spotkania poprowadziła 

pani Iwona Szkopiak. 

Projekt poddany został ewaluacji. Uczniowie i nauczyciele wypełniali 

anonimowe ankiety. Przedsięwzięcie oceniono pozytywnie. Osoby ankietowane 

wyraziły chęć uczestnictwa w kolejnych projektach o innej tematyce. 

Projekt zwiększył świadomość kulturową i regionalną wśród uczniów, 

utrwalił znajomość zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia obchodzonymi w Polsce i w innych krajach, uwrażliwił uczniów             

na umiejętność estetycznego i duchowego przeżywania Świąt Bożego 

Narodzenia. 
 

 

 

Opracowała: mgr Iwona Szkopiak 


