
57 

 

CZEKAMY NA ŚWIĘTA – SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

WE ARE WAITING FOR CHRISTMAS – CLASSES SCENARIO 
 

Patrycja Namyślik, PL 
Uniwersytet Opolski 

 
Streszczenie  
Przedstawiony scenariusz zajęć dydaktycznych dotyczy Świąt Bożego Narodzenia. Jest to 
pomysł na połączenie tej tematyki z polisensorycznością. Scenariusz przedstawia aktywności 
pobudzające takie zmysły jak: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. Na końcu zapisana została 
krótka refleksja na temat zastosowania tych działań w praktyce. 
 

Słowa kluczowe: Święta Bożego Narodzenia, zmysły, polisensoryczność, uczeń. 

Abstract  
This classes scenario refers to Christmas. It's an idea, how to combine this theme with the 
multi-sensory. This scenario presents activities, which stimulate senses such as eyesight, 
hearing, smell, taste, touch. At the end, there is a short reflection about the use of these actions 
in practice. 
 
Key words: Christmas, senses, multi-sensory, pupil. 
 

Wiek dzieci: 7 lat 

Cele poznawcze:  

 uczeń wie ile zmysłów posiada człowiek, 
 uczeń rozumie znaczenie zmysłów w życiu człowieka, 
 na podstawie wiersza, uczeń potrafi opowiedzieć o tradycjach związanych z Bożym 

Narodzeniem 
 uczeń potrafi rozpoznawać smaki, 
 uczeń potrafi wykonać rysunek inspirując się muzyką, 
 uczeń rozwija swoją wyobraźnię, 
 uczeń potrafi rozpoznawać zapachy, 
 uczeń potrafi za pomocą dotyku rozpoznawać kształty, przedmioty, 
 uczeń wie, jakie to barwy ciepłe a jakie zimne, 
 uczeń potrafi ułożyć krótkie opowiadanie, 
 uczeń potrafi przygotować masę solną i odpowiednio ją modelować, 
 uczeń potrafi współpracować w grupie, 
 uczeń potrafi dostosować się do odpowiednich znaków i poleceń, 
 uczeń potrafi dbać o porządek w miejscu pracy. 

Metody dydaktyczne (Wg. Wincentego Okonia): 

 pogadanka, 
 dyskusja, 
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 opowiadanie, 
 gry dydaktyczne, 
 metoda ekspresyjna, 
 metoda realizacji zadań twórczych 

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, paczki z jedzeniem, blok techniczny A4, 
kredki, pastele, szarfy, olejek waniliowy, cynamon, pomarańcza, olejek sosnowy, worek 
z  przedmiotami, mąka sól, woda. 

Opis aktywności: 

1. Rozpoczęcie zajęć. 
Nauczyciel dzwoni dzwoneczkiem w celu zasygnalizowania rozpoczęcia zajęć 
i  zwrócenia uwagi dzieci. Następnie zapala lampion by nawiązać z uczniami kontakt 
wzrokowy. Prowadzący wita się z podopiecznymi piosenką: 
Świeci gwiazdka jedna druga 
Główką kręci, oczkiem mruga 
Wszystkie gwiazdki zaświeciły 
Wszystkie razem zatańczyły  
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko 
Zabawimy się w kółeczko 
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko 
Zabawimy się w kółeczko 
Krążą w kółko gwiazdki obie 
Czasem nóżką tupną sobie 
Czasem główką pokiwają 
I mrugają wciąż mrugają 
Dzieci śpiewają i wykonują ruchy adekwatnie do słów piosenki. 
 

2. Wprowadzenie do tematu zajęć 
Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel prosi je, by zamknęły oczy i wyciągnęły do 
przodu ręce. Każdemu nakłada na dłoń odrobinę kremu o zapachu pomarańczy. Dzieci 
delikatnie rozsmarowują krem, a nauczyciel czyta wiersz na podstawie, którego dzieci 
mają odgadnąć, co będzie tematem dzisiejszych zajęć. 
Tadeusz Kubiak 
Wieczór wigilijny 
 Biały obrus lśni na stole, 
pod obrusem siano. 
Płoną świeczki na choince 
co tu przyszła na noc. 
Na talerzu 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. 
 

3. Krótka rozmowa na temat wiersza i tradycji świątecznych. 
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4. Smakowanie świątecznych przysmaków. 
Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy: żółtą, czerwoną i zieloną. Uczniowie 
zakładają szarfy odpowiedniego koloru. Następnie prowadzący prosi by grupy zaczęły 
szukać swojego prezentu (wcześniej ukryła w sali trzy prezenty: żółty, czerwony 
i  zielony). Podczas poszukiwań w sali rozbrzmiewa cicho melodia Cicha noc. Gdy 
dzieci odnajdą prezenty, prowadzący zasłania oczy dzieci np. szalikiem. 
W  prezentach znajdują się różne smakołyki (mandarynka, pomarańcza, czekolada, 
jabłko, marcepan, cytryna itp.). Każdy członek grupy dostaje do spróbowania jeden 
z  nich i musi odgadnąć co to. Tyle ile przysmaków uda się rozpoznać danej drużynie, 
tyle punktów dostają.  
 

5. Wykonywanie rysunków odpowiednio do słyszanych odgłosów. 
Nauczyciel przygotowuje wcześniej cztery nagrania, następnie  rozdaje uczniom 
kartkę papieru podzieloną na cztery części. Zadaniem dzieci jest narysować swoje 
skojarzenia związane z nagraniami jakie słyszą. 
Nagrania: 

 Jingle Bells - melodia 
 bicie dzwonów 
 Cicha noc grana na instrumentach dętych 
 odgłosy ogniska/kominka. 

Po zakończonej pracy dzieci opowiadają o swoich rysunkach. 
 

6. Rozpoznawanie zapachów kojarzących się z Bożym Narodzeniem. 
Dzieci kolejno podchodzą do nauczyciela. Ten zasłania im oczy. Ich zadaniem jest 
zgadnąć co to za zapach (olejek waniliowy, cynamon, pomarańcza, olejek sosnowy). 
 

7. Jakie prezenty przyniósł nam Mikołaj? 
Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel podaje dzieciom worek z różnymi 
przedmiotami (np. długopis, ołówek, książka, piłka, lalka, samochodzik). Każde 
dziecko rączką losuje jedną zabawkę i tylko za pomocą dotyku, nie wyciągając 
przedmiotu od razu, stara się odgadnąć co to za rzecz. 
 

8. Nasza świąteczna opowieść. 
Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Jedna grupa dostaje pastele o barwach ciepłych 
a druga o barwach zimnych. Każde dziecko wykonuje rysunek związany z  Świętami 
Bożego Narodzenia. Następnie uczniowie układają swoje rysunki na dywanie 
i  z  pomocą nauczyciela starają się ułożyć je tak, by powstała jakaś historia. 
 

9. Przygotowanie świątecznych pierników. 
Dzieci lepią z masy solnej świąteczne pierniki i ozdabiają je kolorowymi farbami. 
Podczas pracy w sali rozbrzmiewa świąteczna muzyka. 
 

10. Ewaluacja. 
Po zakończonej pracy dzieci myją ręce i siadają na dywanie. Nauczyciel znów daje im 
na dłonie odrobinę kremu o zapachu pomarańczy. Prowadzący pyta dzieci, jakich 
zmysłów dziś używały. Wskazany przez dziecko zmysł nauczyciel, posługując się 
kartami graficznymi, układa na dywanie, bądź wiesza na tablicy jeśli jest taka 
w  pobliżu. Uczniowie dzielą się wrażeniami.  
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Odbicie działań weryfikacyjnych w praktyce edukacyjnej: 
Tego typu zajęcia najlepiej przeprowadzić w ostatnich dniach szkoły przed przerwą 
świąteczną. Dzieci czują już atmosferę świąt dlatego ciężko jest im skupić się na 
zadaniach związanych z realizowaniem programu. Dzieci bardzo lubią zajęcia, 
podczas których stosuje się polisensoryczność poznania. Jest to dla nich ciekawa 
odmiana. Chętnie biorą udział we wszystkich aktywnościach. Zauważa się, 
że  stymulowanie zmysłów wpływa pozytywnie na rozwój wyobraźni i co za tym idzie 
kreatywności uczniów. Z obserwacji wynika, że największym zainteresowaniem  
cieszą się aktywności powiązane z zmysłem smaku i powonienia. Można domyślać 
się, że spowodowane jest to tym, iż te obszary sensoryczne są w edukacji pomijane 
i  zaniedbywane. 
 
Przykładowe rysunki wykonane przez dzieci w trakcie ćwiczenia numer 5. 
 
Rysunek 1. Natalia, 7 lat 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


