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Cele spotkania:  
• zapoznanie dzieci z tradycją i zwyczajami Bożego Narodzenia; 
• rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu treści utworów 

poetyckich i kolęd; 
• poznanie baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami” 
• pogłębienie więzi koleżeńskich; 
• wyzwalanie poczucia odpowiedzialności za całokształt widowiska; 
• integracja rodziców ze środowiskiem szkolnym. 

 

Miejsce: sala gimnastyczna 

 
 

Przebieg spotkania opłatkowego 
 

Konferansjer:  W świątecznej, pełnej radości atmosferze witamy serdecznie wszystkich 
zaproszonych gości, panią dyrektor, księdza proboszcza, rodziców, grono pedagogiczne, 
pracowników administracji oraz wszystkich uczniów naszej szkoły.  
Jest taki dzień, magiczny dzień radości i dobrych życzeń, obchodzony niemalże pod każdą 
szerokością geograficzną w atmosferze ciepła i miłości. Dzień, który często pozostawia 
wiele pięknych wspomnień.  
 
Uczniowie:  
To właśnie tego wieczoru,  
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,  
przy stołach są miejsca dla obcych,  
bo nikt być samotny nie może. 
To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 
w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 
To właśnie tego wieczoru  
zło ze wstydu umiera,  
widząc, jak silna i piękna  
jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
To właśnie tego wieczoru,  
od bardzo wielu wieków,  
pod dachem tkliwej kolędy  
Bóg rodzi się w człowieku. 
(Emilia Waśniowska) 
 
 



Uczniowie: 
Prószy śnieg, mroźny śnieg, Boże Narodzenie zbliża się. 
Na choince płoną świeczki tajemniczo i świątecznie. 
Boże Narodzenie przychodzi cichutko  
- Posłuchaj jak stuka kolęda w serduszko 
Boże Narodzenie, Święta miłe i wesołe:  
Mnóstwo smakołyków na świątecznym stole 
Grudniowa piękna noc z kolędą przyszła do nas, 
grudniowa piękna noc przez ludzi wymarzona  
i wokół cały świat pierzynka otuliła, 
zmieniła w bajkę sad  i gwiazdy zapaliła 
 
Konferansjer:   Z okresem Bożego Narodzenia łączy się wiele pięknych tradycji. Jedną z 
nich jest wspólne śpiewanie kolęd. Nawiązując do tego starego zwyczaju, zaśpiewamy 
dzisiaj niektóre z nich. 
 
Kółko muzyczne: kolęda..............................................................................................  
 
Konferansjer: Cisza nocna spowiła Betlejem. W tę noc ciemną i cichą w biednej stajence 
wydarzyła się rzecz niezwykła. Posłuchajcie jaka.   
 
2 osoby: (dziecko/rodzic) 
W owym czasie wyszło rozporządzenie, Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii 
był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z 
poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
 
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. 
Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświetla tak, że się 
bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się. Oto zwiastuję Wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was; znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. 
 
Kółko muzyczne: kolęda ............................................................................................ 
 
Konferansjer: A teraz zapraszamy wszystkich do obejrzenia przedstawienia  
pt. „Dziewczynka z zapałkami”, który został przygotowany przez naszych młodszych 
kolegów i koleżanki pod czujnym okiem pani Magdaleny Sikorskiej. Zapraszamy! 
 
Występ klas I-III 
 
Konferansjer: Dziękujemy naszym małym artystom za piękne przedstawienie oraz pani 
Magdzie Sikorskiej za jego przygotowanie. 



Teraz zapraszamy na scenę naszych rodziców, którzy poraz pierwszy wystąpią na naszej 
szkolnej wigilii z krótkim programem świątecznym. Zapraszamy!  
 
Występ rodziców 
 
Konferansjer: Dziękujemy naszym rodzicom za uświetnienie naszej wigilijnej 
uroczystości, za piękne wykonanie kolęd, śpiew, grę.  
 
Uczniowie:  
Kiedy Gwiazdka jest już blisko, to się zwykle tak przydarza, 
że wiem o tym bez pytania i bez kalendarza. 
Bo przedziwne rzeczy wtedy widać wokół bezustannie: 
ryby, zamiast pływać w stawie, pluskają się w wannie! 
Gwiazdki, zamiast świecić w niebie,  
w płatkach śniegu w krąg migocą. 
Jodły, zamiast rosnąc w lesie,  
w mieście się zjawiają nocą. 
Więc gdy widzę ryby w wannie,  
gwiazdki w śniegu, jodły w mieście, 
to już wiem, że lada chwila święta zaczną się nareszcie! 
(Jerzy Ficowski – Gwiazdka) 
 
Uczeń:  
Kiedy wieczór jest zimowy, Chaty w śniegu drzemią, 
Nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. 
Lecz najmilszy, wigilijny wieczór przed świętami 
Jest tak piękny, taki inny, tak oczekiwany.  
(K. Chojecka) 
 
Uczniowie: (1 + wszyscy) 
,,Prezenty, które trzeba dać koniecznie” 
Dla złych dzieci – dobre serce. 
Dla chytrusów – pełne ręce. 
Dla dziewczynek – buzie  miłe. 
A chłopakom – przynieść  siłę. 
Mamie z tatą – im  cierpliwości. 
Narzeczonym – wielką  miłość. 
Pani z klasy – zdrowe  nerwy. 
Pracusiowi – trochę  przerwy. 
A dla tchórza – gęsia  skóra. 
Dla poety – złote  pióra. 
Tyle tych prezentów było 
Ledwie się wszystko zmieściło. 
 
Konferansjer:  Na zakończenie obejrzyjmy świąteczny taniec opracowany do piosenki  
pt. „Christmas in you” – co tłumaczymy:  Święta to Ty. 
 



Kółko muzyczne – taniec  do piosenki „Christmas in you” 
 
Uczeń:  
Jeżeli chcesz, aby Jezus narodził się u ciebie 
musisz swoimi rękami odebrać Go od Matki  
i umieścić w swojej duszy, w swojej rodzinie,  
w miejscu pracy w gronie przyjaciół, w narodzie, 
tak jak swoimi rękami musisz wziąć opłatek ze stołu,  
i podejść z nim do drugiego człowieka.  
 
Uczeń:  
Biała ziemia prosi Ciebie Jezu, abyś ludziom serce dzieci dał, 
biała ziemia prosi Cię maleńki, abyś sercem świata został sam. 
 
 
Kółko muzyczne: kolęda ................................................................................................. 
 
Konferansjer: Dziękujemy wszystkim za uwagę i skupienie. Zanim będziemy w domu 
świętować Boże Narodzenie, przyjmijcie serdeczne życzenia.   
O zabranie głosu proszę Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 
 
Życzenia:  
Patrzmy w gwiazdę betlejemską, żeby oczy nasze nabrały blasku 
Żeby nabrały jej światła.  
Przyjdźmy do żłóbka Jezusa, żeby ręce nasze się ogrzały. 
Śpiewajmy kolędy, żeby serca nasze odtajały. 
żeby stały się bardziej wrażliwe na wszystko,co wokół nas się dzieje. 
Ciepłych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwych i wyjątkowych dni w nowym 2011 roku. 
życzy:  Samorząd Uczniowski 
 
 
Konferansjer: O zabranie głosu proszę panią dyrektor Karolinę Kulę i księdza 
proboszcza Henryka Rynkiewicza 
 
- przemówienie 
- opłatki i światełko betlejemskie 
- kolęda  


