
METODA PROJEKTU 

Metoda projektu pozwala na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy i na tej podstawie 

budowanie zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązywania danego problemu. 

Nauczyciele pracujący metodą projektu wyzwalają w uczniach dużą aktywność, samodzielność, 

przedsiębiorczość, kreatywność – młodzi ludzie sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, 

dokonują wyborów, podejmują decyzje. 

 

Temat projektu: Święta Bożego Narodzenia – przygotowanie przedstawienia jasełkowego „Jak to 

było ponad dwa tysiące lat temu?” 

Termin realizacji: 1 grudnia 2021 – 17 grudnia 2021 

Opis: 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Wszyscy z niecierpliwości oczekujemy na święto 

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jednak bardzo ważny jest okres przygotowań i 

oczekiwania na tą wielką chwilę. Uczniowie naszej szkoły, także aktywnie biorą udział w 

przygotowaniach do świąt. Pozyskują wiedzę z różnych źródeł na temat rodziny Pana Jezusa, 

symboliki Świąt Bożego Narodzenia, obrzędów i tradycji jakie towarzyszą świętom. Pracują z 

różnymi tekstami, kartami pracy, oglądają filmy, a także aktywnie biorą udział w przygotowaniach 

do narodzin Jezuska, poprzez przygotowanie przedstawienia jasełkowego. 

 

Głównym celem prowadzonych zajęć metodą projektu będzie zapoznanie uczniów z 

zagadnieniami: 

1. Okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 

2. Jak obchodzi się święta Bożego Narodzenia? 

3. Co robi się w świeta Bożego Narodzenia? 

4. Zwyczaje religijne świąt Bożego Narodzenia. 

5. Przygotowanie przedstawienia jasełkowego pt: „Jak to było ponad dwa tysiące lat temu?”. 

 

Założenia projektu, uczestnicy: 

– w projekcie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej – klasy 1-3 „L i U” 

– projekt może być realizowany w ramach wszystkich przedmiotów 

– projekt jest zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów 

– nauczyciele zaangażowani w realizację projektu dostosowują treści i zagadnienia do 

możliwości i umiejętności uczniów 

– nauczyciele biorący udział w projekcie zapisywali informacje w tematach w dzienniku zajęć; 

– przygotowane w ramach projektu lekcje, zajęcia, próby inscenizacji prowadzone były zgodnie 

z harmonogramem przygotowanym przez opiekunów; 

– efekty projektu, czyli przedstawienie będzie zaprezentowane na stronie szkoły i szkolnym 

faceboku; youtoube 



– do DPS w Pszczynie zostanie przekazana płyta z nagraniem przedstawienia jasełkowego 

wraz z życzeniami 

 

Koordynator projektu:   Stanisława Kornecka - Kubska 

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Jadwiga Kwoka, Urszula Kuczera, Dorota Warzecha – 

Nowok, Małgorzata Rok, Bernadeta Jonkisz 

Nagranie: Izabela Wojtylak 

Opieka nad dziećmi: Dorota Szklanny 

Podsumowanie projektu: 

Uczniowie klas 1-3 „L i U” oraz uczeniowie klas 4-5L i 6L naszej szkoły podczas realizacji projektu 

aktywnie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych podczas których poszerzali wiedzę na temat 

przygotowań do świąt, zwyczai religijnych, tradycji i obchodów świąt. Uczniowie aktywnie 

uczestniczyli w próbach przedstawienia jasełkowego trzy razy w tygodniu. W realizację projektu 

zaangażowani byli wychowawcy klas, organizator projektu, a także rodzice, którzy zaangażowali 

się w przygotowanie strojów do przedstawienia 

 

Efekty projektu: 

 

LINK: https://youtube.com/watch?v=HMXW7378b7s&feature=share 

 

TEMATY ZREALIZOWANE W RAMACH METODY PROJEKTU 

Klasa 1-2aL (Jadwiga Kwoka) 

Edukacja społeczna 

01.12.21 Próba jasełek - metoda projektu. 

02.12.21 Próba jasełek - metoda projektu. 

07.12.21 Próba jasełek z rekwizytami - metoda projektu. 

08.12.21 Ćwiczymy teksty do jasełek. Rozwiązanie krzyżówki Mikołaj. 

09.12.21 Próba jasełek- metoda projektu. 

15.12.21 Próba generalna przed jasełkami - metoda projektu. 

16.12.21 Porządkowanie sali, strojów i dekoracji po jasełkach. Metoda projektu. 

17.12.21 Tradycje świąteczne - klasowa wigilijka. 

Edukacja polonistyczna 

08.12.21 Próba jasełek ćwiczenia dykcyjne -metoda projektu. 

13.12.21 Gromadzenie doświadczeń związanych z ofiarowywaniem prezentów na podstawie 
wiersza M. Bednarskiej - Moskwy ,,Niespodzianka". Ustalenie co może być prezentem. 

14.12.21 Próba przed jasełkami - metoda projektu. 

15.12.21 Przygotowania do jasełek na podstawie opowiadania, fotografii, doświadczeń dzieci i 
tekstu przedstawienia jasełkowego. Postacie w jasełkach i ich role - metoda projektu. 

16.12.21 Jasełka - występ dzieci na scenie, nagranie kamerą. Metoda projektu. 

https://youtube.com/watch?v=HMXW7378b7s&feature=share


17.12.21 Rozmowa na temat zbliżających się świąt i o choince. Oglądanie zdjęć choinek z 
różnych części świata. Czytanie i analiza wiersza J. Kerna ,,Choinka" 

Edukacja techniczna 

09.12.21 Jasełka - przygotowanie strojów i elementów dekoracji. Metoda projektu. 

13.12.21 Ubieranie klasowej choinki. 

16.12.21 Przygotowania do występu jasełkowego, przebieranie w stroje, kompletowanie 
rekwizytów- metoda projektu. 

Język angielski 

15.12.21 Merry Christmas! - poznajemy słownictwo związane z Bożym Narodzeniem. 

16.12.21 Merry Christmas! - poznajemy słownictwo związane z Bożym Narodzeniem. 

Religia (Bernadeta Jonkisz) 

6.12.2021 Pomagamy jak Święty Mikołaj – metoda projektu. 

9.12.2021 Bóg się o mnie troszczy – metoda projektu. 

13.12.2021 W Adwencie czekamy na Bożego Syna – metoda projektu. 

16.12.2021 Dziękuję Bogu za Maryję – metoda projektu. 

 

Klasa 3aL (Urszula Kuczera) 

Edukacja polonistyczna 

1.12.2021  Grudzień – kartka z kalendarza. Próba jasełek – metoda projektu. 

16.12.2021 Jakie są tradycje bożonarodzeniowe w Polsce? Wysłuchanie piosenki ,, Świetlista 

kolęda''. Pogadanka nt. tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w moim domu. Układanie i zapis 

zdań o świątecznych zwyczajach. Metoda projektu- Jasełka. 

Edukacja przyrodnicza 

2.12.2021 Rodzaje drzew iglastych. Próba jasełek – metoda projektu. 

9.12.2021 Jakie drzewa iglaste gościmy w domu na święta? Próba jasełek – metoda projektu. 

Edukacja techniczna 

10.12.2021 Wykonanie ozdób świątecznych. Próba jasełek – metoda projektu. ZKK 

15.12.2021 Wycinanie (ciecie papieru wzdłuż linii prostej, falującej, łamanej, wycinanie figur, 

obrazków do układania, wycinanie z różnych materiałów). Ozdoby bożonarodzeniowe. Próba jasełek 

– metoda projektu. 

Edukacja matematyczna 

16.12.2021 Rozwiązywanie zadań z treścią – zadania śiąteczne. Metoda projektu – nagrywanie 

jasełek.  

 

Klasa 3aU (Małgorzata Rok) 

6.12.2021 W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia. (funkcjonowanie osobiste i społeczne) 

7.12.2021 Przygotowania do świąt. Codzienne zajęcia domowników – metoda projektu. 

                 (funkcjonowanie osobiste i społeczne) 

8.12.2021 Przygotowania do świąt. Portret rodzinny – metoda projektu. (zajęcia rozwijające 



                 kreatywność) 

14.12.2021 Jasełka - próba generalna. Metoda projektu. (zajęcia rozwijające kreatywność) 

15.12.2021 Jasełka – metoda projektu. (zajęcia rozwijające kreatywność) 

16.12.2021 Jasełka – przygotowania do świąt. Metoda projektu. (zajęcia rozwijające 

                    komunikowanie się) 

         Świąteczne życzenia – wspólne układanie. Metoda projektu. (funkcjonowanie osobiste 

                    i społeczne) 

 

Klasa 1aU – 2aU (Dorota Warzecha – Nowok) 

 

13.12.2021 Nadchodzą święta. Przygotowania do świąt. Układamy plan przygotowań. Metoda 

                   projektu.(funkcjonowanie osobiste i społeczne) 

14.12.2021 Ozdoby choinkowe. Wykoanie ozdób choinkowych z różnych materiałów. Metoda 

                   projektu. (zajęcia rozwijające kreatywność) 

15.12.2021 Ubieramy klasową choinkę. Poznajemy tradycję ubierania choinek. Metoda projektu. 

                   (funkcjonowanie osobiste i społeczne) 

                    Próba jasełek na sali gimnastycznej – metoda projektu. (zajęcia rozwijające 

                    kreatywność) 

                    Ubieramy choinkę zrobionymi samodzielnie ozdobami. Metoda projektu. (zajęcia 

                    rozwijające kreatywność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


