Konspekt zajęć Gwiazdkowych w Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych
Temat: „W pracowni Świętego Mikołaja”
Cele:
-integracja dzieci z różnych środowisk
-ukazanie piękna i magii Świąt Bożego Narodzenia
- celebrowanie tradycji polskiej
Przebieg zajęć:
1. Powitanie: Dzieci witają się z elfami, wśród których znajduję się psotliwy elf, mądry
elf i Rudolf czerwono nosy – zabawy integracyjne
2. . Kolęda na rozgrzanie z układem tanecznym
3.
4.
5.
6.

Konkurs na najpiękniejszą choinkę – (uczestnictwo 5 rodzin) w tle kolędy
W tym samym czasie ozdabianie bombek przez pozostałych uczestników
Zsuwamy stoły, rozkładamy maty – wyświetlanie filmu 1,5 godz.
W tym samym czasie zabawy dla dzieci, które nie chcą oglądać filmu, typu:
• Robienie łańcucha (potrzebne będą powycinane kolorowe paski i kleje)
• Kolorowanki dla Mikołaja (potrzebne będą kredki)
• Quiz „Co wiemy o Świętym Mikołaju” – animator zadaje proste pytania typu:
w czym Mikołaj przynosi prezenty? itp.
• Kółko graniaste.
• Stary niedźwiedź mocno śpi.
• Balonik
• Gąski
- pisanie listów do Św. Mikołaja i wrzucanie do skrzynki
- puzzle świąteczne
- kolorowanki świąteczne
- kartki świąteczne do najbliższych

7. Zabawy z chustą animacyjną Klanza.
8. Tańce animacyjne: Dzwoneczki, Kaczuszki; Cowboy; Polka Rayana.
9. Robienie kulek śnieżnych z gazet i przerzucanie przez rozciągniętą chustę Klanza.
10. Tańce animacyjne: Wyginam śmiało ciało; Veo,veo; Zama, zama; Tunak
11. Przeciąganie liny.
12. Taniec „Jestem Mikołajem” – animator wydaje polecenia np. tańczymy jak wesołe
Mikołaje; chodzimy jak Mikołaj, który niesie ciężki worek itp.
13. Konkurs z szarfą.
14. Tańce animacyjne: Aram, zam, zam; Makarena
15. Wyścigi z przeszkodami z woreczkiem na głowie.
16. Nawoływanie Mikołaja ….PRZYBĄDŹ DO NAS ŚWIĘTY PRZYNIEŚ NAM
PREZENTY….
17. Rozmowa z Mikołajem
18. Taniec w kółku z Mikołajem.
19. Pokaz talentów (ochotnicy wykazują się zdolnościami, tańczą śpiewają itp., Mikołaj
chwali uczestników)

20. Śniegowa zabawa – w tańcu pokazujemy jak: np.: pada śnieg itp.
21. Tańce animacyjne: Crazy Frog; Waka, waka; We wish you a Merry Christmas
Taniec dowolny
Podczas konkursów, dzieci otrzymują drobne nagrody.
Animatorki przebrane są za śnieżynki.
22. Pląsy:
- Dużo elfów Św. Mikolaj miał
- Stary renifer mocno śpi
- o jak przyjemnie i jak wesoło w Mikołaja bawić się
23. Zabawy ruchowe:
- „Ogon renifera” opis zabawy: Dwie osoby w kręgu jedna osoba udaje renifera druga osoba
jego ogon, zadaniem osób wokół jest rzucenie piłeczka w ogon renifera.
- „ Rogi renifera” Opis zabawy – z zasłoniętymi oczyma dzieci przyczepiają rogi reniferowi
na planszy.
24. Konkurencje zespołowe, podział dzieci na grupy – punktacja pod postacią bombek
świątecznych w słoikach
I. Quiz świąteczny dzieci dobiegają do karteczkę prawda fałsz
II. Kalambury tytułów kolęd
III. Robienie stroju Anioła dla jednej osoby z zespołu
IV. Wykonywanie śmiesznej bombki choinkowej z balonów i krepiny
25. Zabawy ciche:
- Głuchy telefon
- Dyrygent (pantomima)
- wykonywanie Glowy Mikołaja, dzwoneczków choinkowych,
Ćwiczenia teatralne (odprężające)
- lustro
-kukiełki
- niewidzialna lina
- balon
- tabaluga i śnieżne bałwany

ZAPOTRZEBOWANIE:
-sznurek, spinacze do bielizny, naklejki świąteczne do ozdabiania listów, kartki do ksero,
plastikowe bombki do punktacji, zimne ognie + zapałki na przybycie Św. Mikołaja, nitka,
balony białe, krepina biała, żółta i niebieska, brokat, samoprzylepny papier kolorowy,
wstążki, druciki na skrzydła anioła, nożyczki, kleje, taśma klejąca, kredki, flamastry
, koperty (fajnie gdyby były kolorowe) na listy do Mikołaja.

