
SZKOLNE JASEŁKA - 2018 

-projekt edukacyjny współpracy lokalnej 

 

 Projekt edukacyjny powstał w celu przybliżenia oraz pielęgnowania tradycji związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia. Podczas przygotowań do wystawienia jasełek dzieci oraz młodzież rozwijają indywidualne predyspozycje 

aktorsko-muzyczne. Ważnym aspektem projektu jest integracja środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym.  

 

Czas realizacji projektu: październik- grudzień 2018 r. 
 
Koordynator programu: mgr Agnieszka Nawrot 
     
Autor programu: mgr Agnieszka Nawrot, mgr Małgorzata Wiczyńska 
 

 

 



Cel główny: Wystawienie spektaklu jasełkowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Cele szczegółowe: 

 wprowadzanie dzieci w świat wartości, szacunku do tradycji, 

 integracja i współdziałanie dzieci oraz młodzieży szkolnej, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

 aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, 

 ukierunkowanie uczniów ku wartościom. 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

 zna na pamięć treść swojej roli (wiersze, dialogi), 

 śpiewa wybrane kolędy i pastorałki, 

 gra na instrumentach melodycznych oraz niemelodycznych poznane kolędy oraz pastorałki, 

 tańczy do wybranej muzyki klasycznej. 

 

Forma realizacji: 

Wystawienie spektaklu jasełkowego odbędzie się w grudniu, w ramach Kiermaszu Świątecznego zainicjowanego przez 
Radę Rodziców przy współpracy całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu. 

 

Prezentacja efektów projektu: 

-wystawienie szkolnych jasełek podczas kiermaszu świątecznego 1 grudnia 2018 roku, 

-fotorelacja z przebiegu jasełek oraz nagranie audiowizualne. 

 



Harmonogram działań: 

Lp. Odpowiedzialni Termin wykonania Opis zadania 

1. Nauczyciel świetlicy, Agnieszka 
Nawrot 

Październik 2018 Przygotowanie scenariusza jasełkowego, 
rozdanie dzieciom ról. 

2. Nauczyciel świetlicy, 

Agnieszka Nawrot 

Październik-listopad 2018 Wspólna nauka tekstów, kolęd, pastorałek 

3. Rodzice, Agnieszka Nawrot Październik 2018 Spotkanie z Rodzicami-omówienie 
scenariusza jasełek 

4.  Agnieszka Nawrot Listopad 2018 Nauka kolęd i pastorałek- gra na 
instrumentach, taniec , akompaniament do 
utworów 

5. Rodzice, Agnieszka Nawrot Listopad 2018 Spotkanie z Rodzicami-omówienie 
wykonania strojów dla dzieci oraz scenografii 

6. Nauczyciel muzyki Październik-listopad 2018 Nauka kolęd i pastorałek dzieci z klas 4-8 oraz 
gimnazjum 

7. Rodzice, Agnieszka Nawrot Listopad 2018 Spotkanie z Rodzicami podsumowujące 
działania oraz omówienie spraw bieżących 
potrzebnych do spektaklu (zakup białych 
piórek, światełek itp.) 

8. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Listopad 2018 Nauka dzieci kolędy pt. „ Gdy śliczna Panna” 
na dzwonkach chromatycznych. 



9. Nauczyciel świetlicy, Agnieszka 
Nawrot 

Listopad 2018 Dekoracja auli 

10. Agnieszka Nawrot Listopad/grudzień 2018 Przygotowanie sprzętu nagłaśniającego 

 

 

Ewaluacja: 

Prezentacja efektów pracy dzieci za pomocą dokumentacji fotograficznej oraz nagranie audiowizualne. 


