
Scenariusz nr 2.  

Temat: Rodzinne kolędowanie 

Grupa wiekowa: uczniowie w wieku 15-18 lat, słuchacze UTW Szkoła sobotnio-niedzielna przy 

Towarzystwie Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki. 

Czas trwania: 120 min. 

Cele: poznanie polskiech tradycji Bożonarodzeniowych, łączenie różnych pokoleń. Przygotowania 

do jarmarku potraw kuchni polskiej, dekoracji świątecznych. 

Metody: twórcza praca w zespole, pogadanka, śpiew. 

Forma pracy: zbiorowa, indywidualna. 

Środki dydaktyczne: teksty kolęd, artykuły papiernicze do robienia dekoracji. 

 

Wynajęty lokal gastronomiczny. 

Powitanie zebranych przez prezeza Towarzystwa.  

Zabranie głosu przez szanownych gości (konsulat, katedra, urzędnicy). 
 

Opowieść Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Witalia Skomarowskiego o Bożym Narodzeniu. 

Dzielenie się opłatkiem. 
 

Prezentacja polskich potraw na Wigilię – przeprowadzona przez seniorów z UTW. Poczęstunek. 
 

Konkurs dla dzieci (zagadki). 

W centralnym miejscu stołu leży, 

Między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama i córka. opłatek 

 

W tym ubogim domku 

mieszkają zwierzęta 

tam też nocowała 

rodzina święta. szopka 

 

Już słychać kolędy. 

Drzewka pachną wokół. 

Pora na kolacje, 

najważniejszą w roku. Wigilia 

 

Co roku wyrusza w długą drogę, 

Czerwoną ma czapę i długą białą brodę, 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki? 

To Mikołaj święty 

 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. choinka 

 

Najbardziej znany jest sylwestrowy, 

 może być także karnawałowy. 



Zawsze wesoły i roztańczony, 

kopciuszek był nim zachwycony. Bal sylwestrowy 

 

Rodzi się w Noc Sylwestrową, 

coraz śmielej stawia krok, 

nazywa się ... .Nowy Rok 

 

W święta uroczyste, grudniowe,  

gdy do Wigilii już wszystko gotowe,  

wisi kolorowa, okrągła i szklana,  

od choinkowych lampek rozgrzana. bombka 

 

Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom...prezenty 

 

Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, 

 radośnie Wam Święta płyną, 

 a Bóg nowonarodzony 

w żłóbku śpi rozanielony. kolędy 

 

Nad jakim drzewkiem - nie nocą, gwiazdki złociste migocą?  

Na jakim drzewku - nie w sadzie, 

 jabłko pachnące pogładzisz? 

 Pod jakim drzewkiem - nie trawka, 

 a jakaś piękna zabawka? choinka 

 

Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, 

 radośnie Wam Święta płyną, 

 a Bóg nowonarodzony 

w żłóbku śpi rozanielony. kolędy 

Ze źródeł internetowych 

 

Opowieść wiceprezesa TKP Piotra Miłogrodzkiego o tradycjach kolędowania. 

Wspólne śpiewanie kolęd. 

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkoły – dekorcje świąteczne (demonstrują nauczyciele jakie 

można zrobić ozdoby).  

1. Papierowe śnieżynki (serwetki, nożyczki). 

2. Aniołki z papieru (szablon, nożyczki). 

3. Bombki z pasków kolorowego papieru (kolorowy papier, igła, nitki, koraliki). 

4. Łańcuchy z pasków kolorowego papieru (kolorowy papier, klej).  

 

Składanie życzeń. Pożegnanienie. 

 

 



    
 

                 

  

  


