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Publikacja , któr¹ oddajemy w Pañstwa rêce, ma u³atwiæ nauczycielowi pracê zwi¹- 
zan¹ z przygotowaniem inscenizacji. Na stronach tytu³owych poszczególnych sce- 
nariuszy podany jest spis kolêd, pastora³ek czy piosenek œwi¹tecznych, pojawia- 
j¹cych siê w danym zestawie inscenizacji. Pozwoli to na wybór scenariusza dosto-
sowanego do mo¿liwoœci wokalnych grupy. 

Publikacja sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:

1) E-book z tekstami przedstawieñ – dla wygody u¿ytkowania ka¿dy tekst zawiera 
hiper³¹cza odsy³aj¹ce do powi¹zanych treœci. Hiper³¹cza s¹ oznaczone niebie-
skim kolorem czcionki oraz podkreœleniem.

2) Piosenki wystêpuj¹ce w inscenizacjach – zosta³y zamieszczone w serwisie stre- 
amingowym Moja p³ytoteka w albumie „W Betlejem, w Betlejem wielka radoœæ 
siê dzieje...”, folder Piosenki. 

3) Podk³ady muzyczne z lini¹ melodyczn¹ – zosta³y zamieszczone w serwisie stre-
amingowym Moja p³ytoteka w albumie „W Betlejem, w Betlejem wielka radoœæ siê 
dzieje...”, folder Podk³ady. Maj¹ formê gotowych podk³adów muzycznych, a wiêc 
s¹ przygotowane do tego, aby przedszkolaki podczas przedstawieñ mog³y œpiewaæ 
samodzielnie do muzyki z odtwarzacza CD. 

4) DŸwiêki stanowi¹ce t³o do wykorzystania podczas przedstawieñ – s¹ to pliki mp3 
zawieraj¹ce  efekty dŸwiêkowe, które odtworzone podczas wystêpu wzbogac¹ 
przedstawienie (zobacz spis). Efekty dŸwiêkowe pobieramy w formie plików mp3 
z albumu „W Betlejem, w Betlejem wielka radoœæ siê dzieje...”, folder Data-PC (po 
klikniêciu skompresowany folder o nazwie Pliki.zip automatycznie zapisuje siê 
na dysku Twojego komputera; zapisany folder nale¿y rozpakowaæ). Uwaga! Jeœli 
nie wiesz, gdzie zapisa³y siê pobrane pliki, to w pierwszej kolejnoœci sprawdŸ 
folder „Pobrane”. Mo¿na te¿ skorzystaæ z wyszukiwarki systemu operacyjnego, 
wpisuj¹c w pasku wyszukiwania na Twoim komputerze frazê „Pliki.zip”. 

5) Pliki z przedstawieniami podzielonymi na role – z linków znajduj¹cych siê przy 
tytu³ach inscenizacji pobieramy plik PDF, w którym zapisane s¹ wszystkie partie 
tekstu danej postaci z  ca³ego przedstawienia. Wystarczy wydrukowaæ te pliki, 
rozci¹æ kartki wzd³u¿ wyznaczonych linii i rozdaæ dzieciom, by mog³y æwiczyæ 
swoje role w domu z rodzicami.

Uwaga! Publikacja „W Betlejem, w Betlejem wielka radoœæ siê dzieje...” zosta³a 
Ci udostêpniona jako flipbook na stronie blizejprzedszkola.pl/ebooki – oznacza 
to, ¿e aby móc korzystaæ z  e-booka, nale¿y byæ zalogowanym u¿ytkownikiem 
serwisu. Taka forma korzystania z publikacji umo¿liwia wyœwietlanie jej na do-
wolnym urz¹dzeniu bez koniecznoœci przesy³ania plików – by mieæ dostêp do 
wszystkich treœci, wystarczy siê zalogowaæ na swoje konto. Równoczeœnie z od-
blokowaniem dostêpu do e-booka, w aplikacji Moja p³ytoteka zosta³ odblokowa-
ny dostêp do albumu z piosenkami, podk³adami muzycznymi oraz dŸwiêkami 
towarzysz¹cymi tej publikacji.

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka?cd=1#album-42
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka?cd=2#album-42
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka?cd=3#album-42
http://www.blizejprzedszkola.pl/ebooki
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka


Od Autorki  

Bo¿e Narodzenie to wyj¹tkowy okres – pe³en uœmiechów, ciep³ych s³ów, wzruszeñ 
i œwi¹tecznych zapachów. Uroczysty nastrój jest tak¿e odczuwalny w przedszkolu. 
Dzieci chêtnie opowiadaj¹ o przygotowaniach, których s¹ œwiadkami w domu. Warto 
ten czas wykorzystaæ na integracjê – niemal¿e w ka¿dym przedszkolu odbywaj¹ siê 
w tym okresie spotkania z rodzicami, podczas których przedszkolaki maj¹ mo¿liwoœæ 
zaprezentowania tematycznego wystêpu artystycznego. 

Scenariusze zawarte w  publikacji zosta³y zaplonowane tak, aby ka¿dy nauczy-
ciel móg³ przygotowaæ wyst¹pienie niezapomniane dla rodziców i  interesuj¹ce 
dla dzieci. Scenariusze skoncentrowane s¹ wokó³ konkretnych motywów prze-
wodnich, dlatego ka¿dy nauczyciel mo¿e wybraæ to, co bêdzie odpowiadaæ i jemu, 
i dzieciom. Przedszkolaki mog¹ zamieniæ siê w zwierz¹tka, które œwiêtuj¹ Wigiliê 
w lesie, lub wcieliæ siê w role anio³ków. Pozwala to na przedstawienie faktów z Pis-
ma Œwiêtego w sposób odmienny ni¿ podczas klasycznych jase³ek. Z myœl¹ o oso-
bach ceni¹cych sobie tradycyjny wymiar jase³ek zawarto w publikacji scenariusze 
bazuj¹ce na motywie wydarzeñ, które rozegra³y siê w betlejemskiej stajence. 

Zalet¹ zbioru jest podzia³ scenariuszy na grupy wiekowe. Ka¿dy scenariusz do-
stosowany jest do mo¿liwoœci dzieci w danym wieku. Dla starszych przedszkola-
ków przewidziano d³u¿sze kwestie z przeplatanymi rolami, dla m³odszych – krótsze, 
dostosowane do ich mo¿liwoœci werbalnych. Ponadto dla dzieci ze starszych grup 
zaplanowany jest ruch sceniczny, który opisany jest zgodnie z przebiegiem fabu³y. 
Niektóre z ról nadaj¹ siê tak¿e do skracania – bez zaburzenia sensu treœci.

Ka¿dy scenariusz zawiera propozycjê dekoracji i  opis strojów. To zdecydowanie 
u³atwi realizacjê przedsiêwziêcia. Próby do przedstawienia zdecydowanie mog¹ 
(i powinny) byæ po³¹czone z poznawaniem tradycji i historii – w sposób przystêpny, 
a przede wszystkim ciekawy dla dzieci. Aby uatrakcyjniæ próby oraz sam przebieg 
wystêpu – w scenariusze zosta³y wplecione tradycyjne kolêdy i autorskie piosenki 
œwi¹teczne. Utwory te zosta³y zaaran¿owane specjalnie na potrzeby publikacji i s¹ 
dostosowane do mo¿liwoœci dzieci. W ksi¹¿ce znajduj¹ siê zapisy nutowe wszystkich 
utworów. 

Nauczycielu, nie zwlekaj i ju¿ dziœ razem z przedszkolakami rozpocznij przygotowa-
nia do odegrania niezapomnianego i niepowtarzalnego przedstawienia jase³kowego. 
Pamiêtaj, ¿e jego ostateczny kszta³t zale¿y tak¿e od Twojej pomys³owoœci i inwencji 
twórczej. 

Powodzenia!

Natalia Petrynka
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