
Projekt edukacyjny montażu słowno – muzycznego Jasełek Bożonarodzeniowych  

 

Czas trwania od listopada do grudnia 2018 r.  

 

Temat : „ A nadzieja znów wstąpi w nas”.  

 

Aneta Sietczyńska nauczyciel religii  

Martyna Kwiecińska logopeda 

Marta Drzewiecka psycholog  

Aneta Stanios nauczyciel muzyki  

 

Cele główne projektu:  Wykorzystanie umiejętności wokalno – aktorskich uczniów szkoły.  

 

Postawy : Wdrażanie uczniów do aktywnej współpracy i działalności na rzecz szkoły.  

                   Kształtowanie moralnych i etycznych postaw człowieka.  

                   Kultywowanie chrześcijańskich tradycji Bożonarodzeniowych.  

 

Uczestnicy :  uczniowie SP nr 1 w Mławie  

Streszczenie  

     Projekt jest jedną z metod pracy. Pomysł na taką formę przedstawienia zainicjowały 

odpowiedzialne za organizację i przygotowanie nauczycielki. Spotkało się to z pozytywnym odzewem 

ze strony uczniów, którzy z entuzjazmem zaangażowali się w przedsięwzięcie.  

 

 

Plan działań obejmował :  

1. Napisanie programu słowno - muzycznego. 

2. Przydzielenie pracy poszczególnym uczniom. 

3. Przesłuchanie wokalistów. 

4. Doskonalenie umiejętności wokalnych i recytatorskich – próby.  

5. Przygotowanie zaproszenia dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kraszewie 

Czubakach 

6. Przygotowanie dekoracji. 

7. Prezentacja Jasełek Bożonarodzeniowych, podsumowanie pracy, ocena i wnioski.  

 



Nauczycielki wyłoniły uczniów z poszczególnych klas do zaprezentowania kolęd i pastorałek. Przy 

współpracy z wolontariuszami oraz rodzicami została przygotowana przepiękna dekoracji. Kolejnym 

etapem pracy było przydzielenie zadań wg opracowanego projektu.  

1. Harmonogram projektu :  

 

 

Lp. DZIAŁANIA  TERMIN WYNIKI 

1. Napisanie programu słowno – 
muzycznego.  

pierwszy tydzień Scenariusz i 
koncepcja dekoracji i 
choreografii.   

2. Doskonalenie umiejętności wokalnych 
podczas lekcji muzyki, a recytatorskich 
podczas lekcji religii.  

 
drugi i trzeci tydzień 

 Opanowanie 
wymaganych 
umiejętności 
recytatorskich i 
wokalnych przez 
uczniów.  

3. Próby na sali gimnastycznej  czwarty i piąty  Przedstawienie  

4. Przygotowanie dekoracji i 
przedstawienie montażu słowno – 
muzycznego.  

 
piąty i szósty  

Dekoracja na sali 
gimnastycznej i 
prezentacja 
przedstawienia dla 
uczniów klas I – VIII 
oraz zaproszonych 
gości.  

 

 

 

Realizacja projektu 

 

1. Uczniowie aktywnie i chętnie podeszli do realizacji wyznaczonych zadań.  

2. Podczas co tygodniowych spotkań przedstawiali systematycznie efekty swojej pracy. 

Wszystkie etapy projektu były wykonane terminowo. 

3. W czasie realizacji projektu nie natrafiliśmy na większe trudności , a wszystkie drobne 

przeszkody pokonaliśmy wspólnie drogą kompromisu.  

4. Efekty pracy :  dekoracja i przedstawienie.  

 

 

 

Prezentacja wykonanego projektu i podsumowanie :  

 

      W dniu  21. 12.2018 r.  na sali gimnastycznej dla uczniów klas I – VIII został przedstawiony montaż 

słowno – muzyczny z okazji Jasełek Bożonarodzeniowych.  



     Uczniowie, choć zdenerwowani stanęli na wysokości zadania. Przepiękny śpiew pastorałek i kolęd 

przeniósł wszystkich w radosną atmosferę świąt. Całą atmosferę wzbogacała wspaniale 

przygotowana dekoracja, która odzwierciedlała przesłanie programu Bożonarodzeniowego. 

Publiczność z zachwytem podziwiała młodych aktorów i wokalistów.  

 

Fotorelacja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 









 


