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PODĄŻAJĄC ZA GWIAZDĄ 

BETLEJEMSKĄ  

CELE GŁÓWNE: 

• Wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się 

świętami Bożego Narodzenia 

• Przybliżenie historii gwiazdy Betlejemskiej 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko: 

• wzbogaca wiadomości nt. wydarzeń związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia 

• zna różne znaczenia słowa „gwiazda” 

• z uwagą słucha opowiadania (wiersza) i potrafi odpowiedzieć na pytania 

• ćwiczy koordynację ruchową  

• odgaduje zagadki słowne 

• potrafi rozwiązać rebus 

• uważnie słucha i prawidłowo reaguje na polecenia  

• potrafi improwizować ruchem i tańcem muzykę 

• rozwija ekspresję plastyczno-techniczną 

• potrafi współpracować w parach i w grupie 

• przelicza w zakresie 10 

• tworzy zbiory wg określonej cechy oraz porównuje liczebność zbiorów 

• dodaje w zakresie 10 i tworzy działania z użyciem znaków: +,-,= 

• czyta globalnie wyrazy 

• określa głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie 

• dzieli wyrazy na sylaby 

METODY: 

• obserwacja 

• instrukcja 

• pokaz 

• stawianych zadań 

FORMY: 

• zbiorowa 

• indywidualna 

• praca w zespole 
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

• sylwety do opowiadania lub wiersza 

• obrazki przedstawiające różne znaczenia słowa „gwiazda” 

• gwiazdki (różnej wielkości, koloru) – liczmany 

• kostka z cyframi lub oczkami 

• nagrania utworów muzycznych 

• przybory do zajęć plastyczno-technicznych: kartka papieru formatu A3; 

farby w kolorach: niebieskim, granatowym; gąbka do odbijania; klej i 

nożyczki; złoty i srebrny brokat; żółta bibuła, żółte kartki; biały marker; 

szablony gwiazd do odrysowania. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 

-obywatelskie 

-w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 

-osobiste. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Rozwiązanie rebusu /GWIAZDY/: 

 

 

 

G + +    Z  +                   

                 NEK             M 

 

lub zagadki słownej: 

Gdy noc nadchodzi i świat zasypia,                                                                                       

w ciemnościach się pojawiają.                                                                          

Migoczą, błyszczą, czasem spadają,                                                                             

życzenia dzieci spełniają.                                                                         

 

2. Jakie znamy gwiazdy? 
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✓ Zapoznanie się z graficznym wyglądem słowa „gwiazda” – 

czytanie globalne 

✓ Podział słowa „gwiazda” na sylaby [dzieci młodsze] 

✓ Podział na głoski za pomocą czerwonych i niebieskich 

kartoników, głoskowanie wyrazu [dzieci starsze] 

✓ Omówienie różnego znaczenia słowa „gwiazda”: 

 

 

 

 

 

 

       GWIAZDA                                                GWIAZDA (SŁOŃCE)  

                         

            

 

 

 

 

      GWIAZDA BETLEJEMSKA                      GWIAZDA BETLEJEMSKA 

 

 

 

 

 

 

                                        GWIAZDA FILMOWA 
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3. Zagadka słowna: 

Nad Betlejem mocno świeciła, 

Wszystkich swym blaskiem obudziła. 
W noc Wigilijną pojawiła się na świecie 

Zwiastowała, że narodziło się Boże Dziecię. 
- O kim mowa czy już wiecie? 

                            

                      /GWIAZDA BETLEJEMSKA/ 
 

4. Słuchanie wybranego utworu: 

 

[dzieci starsze] 

Opowiadanie „Historia Gwiazdy Betlejemskiej” (autorstwo 

Agnieszka Noworyta) (załącznik nr 1.), ilustrowanego sylwetami – 

rozmowa kierowana nt. utworu:  

• Kto wędrował do Betlejem i nie mógł znaleźć noclegu –                     

i dlaczego? 

• Co usłyszały gwiazdy? 

• Jak nazywała się najstarsza i najmądrzejsza gwiazda? 

• Co postanowiły zrobić gwiazdy? 

• Co zrobiła Aldera, Enifa i Świetlista Zorza? 

• Dlaczego święta Rodzina nie mogła trafić do groty i kto jej pomógł? 

• Kto dzięki Sirze (Gwieździe Betlejemskiej) odnalazł jeszcze drogę 

do betlejemskiej groty? 

• Jak obecnie wspominamy Gwiazdę Betlejemską? 

 

[dzieci młodsze] 

Wiersz „Gwiazda Betlejemska” (autorstwo: Ewelina Tręda) 

(załącznik nr 2.), ilustrowanego sylwetami – rozmowa kierowana nt. 
utworu:  

 
• Kiedy na niebie pojawiła się Gwiazda Betlejemska? 

• O czym informuje ludzi na świecie Gwiazda Betlejemska? 
• Komu Gwiazda Betlejemska wskazywała drogę? 

 

5. Zabawa ruchowa „Gwiazdki nocą” – prawidłowa reakcja na 

sygnał: 

➢ na hasło „noc" (rytm tamburyna) "gwiazdki" poruszają się po sali 

➢ na hasło "dzień" przykucają - gwiazd nie widać 
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➢ na hasło "gwiazdy świecą" (dźwięk trójkąta) stają w lekkim 

rozkroku, wyciągają ręce w górę i poruszają dłońmi. 

 

6. Zabawa matematyczna „Gwiazdki, gwiazdeczki” : 

• Układanie gwiazdek według wielkości – od najmniejszej do największej 

– przeliczanie za pomocą liczebników głównych i porządkowych 

• Segregowanie gwiazdek wg wielkości, koloru - określanie, których jest 

najmniej, a których najwięcej; porównywanie liczebności zbiorów 

• Tworzenie i rozwiązywanie zadań tekstowych z użyciem znaków: +,-,= 

• Tworzenie „gwiazdozbiorów” wg pomysłu dzieci. 

 

7. Zabawa ruchowa „Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki” :  

Układnie gwiazdek z własnego ciała przez dzieci (wg cyfry wskazanej 

przez n-la lub wyrzuconej liczby oczka na kostce): pojedynczo, w parach, 
trójkach, itd. 

  
 

8. Opowieść ruchowa „Narodziny gwiazdy”. 
 

Objaśnienie dla nauczyciela: Gasimy światło w sali, w tle słychać 
muzykę relaksacyjną. Dzieci leżą na podłodze okryte chustą animacyjną. 

Nauczyciel trzyma w dłoni magiczną różdżkę  i mówi: 
- Witajcie małe iskierki, mam dla Was magiczną różdżkę za jej 

pomocą zmieniamy się w wielkie gwiazdy, świecące mocnym 
blaskiem (n-l dotyka różdżką dzieci, które powoli wstają i wychodzą spod 

chusty).  
Gwiazdeczki powolutku się budzą, rozciągają swoje ramiona, 

przecierają oczy, rozglądają się dookoła (dzieci wykonują czynności 

wypowiedziane przez nauczyciela).  
Jesteśmy już dużymi gwiazdami, więc pora dodać na niebie trochę 

ruchu i blasku (dzieci podskakują i wirują).  
Każda z gwiazd musi odnaleźć swoje miejcie na niebie (dzieci 

chodzą na palcach).  
Uwaga gwiazdeczki, budzi się słońce i nadchodzi dzień – gwiazdy 

zasypiają (dzieci powoli kładą się na ziemię i zamykają oczy). 

 

 

9. Zabawy ruchowo-naśladowcze do piosenki „Betlejemska 

Gwiazdo świeć” (załącznik nr 3.) 

 

10. Praca plastyczno-techniczna „W świecie gwiazd”. 

Objaśnienie wykonania pracy: 
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1) Na dużym formacie papieru dzieci odbijają za pomocą gąbki 
niebieską farbę (różne odcienie granatu). 

2) Mokrą farbę posypują srebrnym brokatem i pozostawiamy do 

wyschnięcia. 
3) Dzieci odrysowują na żółtej kartce gwiazdę od szablonu, a następnie 

wycinają; doklejają „ogon” zrobiony z żółtych pasków bibuły. 
Posypują gwiazdę złotym brokatem. 

4) Następnie przyklejają gwiazdę na wcześniej przygotowanej kartce. 
5) Obok gwiazdy można dorysować małe gwiazdki białym markerem. 

 

 

 

 

11. Masażyk relaksacyjny „Świeci gwiazdka” (według                               

Z. Makowskiej): 

 

Świeci gwiazdka   (rozcieramy palcami plecy sąsiada) 

Gwiazdek sto   (stukamy opuszkami palców po całych plecach) 

Skaczą dzieci: hop, hop, hop! (dłońmi złożonymi w łódeczki   

                                                oklepujemy całe plecy) 

Tu choinka, tam choinka   (palcami rysujemy choinkę) 

 

A tu uśmiechnięta minka (zataczamy całą dłonią półkola -   

                                          uśmiech) 
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Autorzy: 

mgr Agnieszka Noworyta 

mgr Ewelina Tręda 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. 

Opowiadanie „Historia Gwiazdy Betlejemskiej”                   

Agnieszka Noworyta 

Historia ta wydarzyła się ponad 2 tysiące lat temu. Cała ziemia - 

zwierzęta, rośliny i ludzie wyczekiwali przybycia wielkiego Króla, 
obiecanego od stuleci. Miał On przynieść ziemi pokój, miłość i dobro.                

A ponieważ każde stworzenie marzy o tym, by kochać i być kochanym, 

tęsknota stawała się coraz większa. Nikt jednak nie przypuszczał, że 

wydarzy się coś takiego…. 

Wielu ludzi wędrowało do wielkiego miasta Jerozolimy. Szedł tam 
również Józef, ze swoją żoną Miriam. Miriam jechała na osiołku, ponieważ 

spodziewała się dziecka i była już bardzo zmęczona podróżą. Późnym 

popołudniem dotarli do małej wioski Betlejem. Rodzina bardzo chciała 
znaleźć nocleg, ponieważ zbliżał się wieczór. Jednak ludzi było tak wielu, 

że w żadnym domu nie było już miejsca. Chodzili od domu do domu, ale 

nikt nie chciał ich przyjąć.  

Słońce zaszło, a na niebie zaczęły pojawiać się pierwsze małe gwiazdki. 

Zobaczyły Józefa, Miriam i maleństwo, które już niedługo miało się 
urodzić. A ponieważ gwiazdy są tak blisko Boga, że słyszą Jego głos – 

usłyszały smutny szept: 

- To dziecko jest Moim Synem. Jest Królem całego nieba i ziemi. Niedługo 

przyjdzie na ten świat, a jest tak zimno i ciemno. Nie ma ani jednego 

dobrego serca, które dałoby mu schronienie… - mówił Bóg Ojciec. 

Gwiazdy zobaczyły, że Bóg Ojciec jest z tego powodu bardzo 

smutny. Postanowiły coś zrobić. Głos zabrała największa, najstarsza,                      

a jednocześnie najmądrzejsza ze wszystkich gwiazd – Sirra. 

- Ty Aldero, poleć proszę i poszukaj miejsca, które mogłoby dać 

schronienie Świętej Rodzinie – powiedziała Sirra.  
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 - Ty, Enifo sprowadź zwierzęta, które mogłyby ogrzać Małą Dziecinę – 

mówiła dalej największa z gwiazd. 

 - A ty Świetlista Zorzo, zwołaj wszystkie Anioły, by nam pomogły! 

Gwiazdy ochoczo zabrały się do pracy. Krzątały się po niebie i co 

chwilę któraś mrugała niezwykłym światłem.  

- Wszystko gotowe! – powiedziały gwiazdy. 

- Znalazłam piękną grotę skalną, w której jest sucho i przytulnie – 

powiedziała Aldera. 

- A ja sprowadziłam tam zwierzęta: krowę, konika, osiołka i baranki, aby 

ogrzały Dziecinę – powiedziała Enifa. 

 - A ja zwołałam wszystkie zastępy Anielskie, aby uprzątnęły grotę                     

i przygotowały ją na przybycie Świętej Rodziny – powiedziała Świetlista 

Zorza. 

- Brawo! Czyli wszystko gotowe! – powiedziała radośnie Sirra. 

- Chyba jednak nie wszystko… – szepnęła najmniejsza z gwiazd Iskierka –

bo skąd święta Rodzina będzie wiedziała, że czeka na nią taki piękny dom? 

- O tym nie pomyślałyśmy! – krzyknęły gwiazdy – Mimo, że mocno 

świecimy, jesteśmy zbyt wysoko, by oświetlić im drogę… 

 - Ja zejdę jak najbliżej ziemi, aby wskazać im drogę – powiedziała Sirra. 

- Nie możesz tego zrobić! Gdy zejdziesz tak nisko, zaczniesz się spalać! Co 
prawda pociągniesz za sobą długi ogon światła, ale później całkiem się 

spalisz i umrzesz! – krzyknęły gwiazdy. 

 - To prawda, ale muszę tak postąpić, to jedyne rozwiązanie! – szepnęła 

Sirra. 

I tak się stało. Sirra zeszła bardzo blisko ziemi i zaczęła się spalać. 

Jej ogon rozświetlił nocne niebo swoim blaskiem i wskazał miejsce 

odpoczynku Świętej Rodzinie.  

Tej nocy narodził się mały Bóg.  

Zwierzęta klęczały przed żłóbkiem i ogrzewały malca swoim ciepłem. 
Aniołowie śpiewali tak głośno, że pobudzili śpiących pasterzy, a ci pobiegli 

do groty oświetlonej blaskiem Sirry. Światło to dostrzegli również królowie 
ze wschodu, którzy podążając za gwiazdą, dotarli do stajenki i złożyli 

Małemu Bogu hołd. Zostawili też prezenty: złoto, kadzidło i mirrę.  

Światło Sirry widziało tysiące ludzi i zwierząt na całym świecie                         
i wszyscy przekazywali sobie wiadomość: coś niezwykłego musiało się 

wydarzyć…                           
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A stara, mądra gwiazda – mimo, że kończyła swoje życie – była 
najszczęśliwsza ze wszystkich, bo widziała uśmiech Boga Ojca. Mimo, że 

minęło już 2 tysiące lat – wszyscy o niej pamiętają. Co prawda 

zapomniano jej prawdziwego imienia, ponieważ otrzymała nowe: wszyscy 
znają ją jako Gwiazda Betlejemska. W wieczór wigilijny, na jej cześć, 

wszyscy wypatrują pierwszej gwiazdki, by zasiąść do stołu wigilijnego                
i świętować Boże Narodzenie, a także na czubku choinki wieszają gwiazdę, 

by błyszczała pośród ciemności.  

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 

Wiersz „Gwiazda Betlejemska”                                                    

Ewelina Tręda 

Magiczna gwiazda błyszczy na niebie, 

W dzień Bożego Narodzenia specjalnie dla Ciebie. 

Daje znak światu, że pora nadchodzi - 

Jezus Maleńki w stajence się rodzi. 

Swym blaskiem ogrzewa jego ciałko małe, 

do ludzi woła: oddajcie Mu chwałę! 

Drogę wskazuje trzem królom w koronie, 

i pastuszkom, co ognisko palą w swym gronie. 

Woła do wszystkich: to wielka noc cudów, 

która zmieni na zawsze historię wszystkich ludów! 

Nawet zwierzętom magiczną moc dała, 

ludzkim głosem mówić im przykazała. 

Gwiazdą Betlejemską ją nazywają, 

nawet chóry anielskie o niej śpiewają. 

Teraz już wiecie wszystkie dzieci, 

kto na tym niebie tak mocno świeci. 

 

 

 

 



10 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3. 

 

Piosenka „Betlejemska Gwiazdo świeć”                     

tekst: Agnieszka Noworyta 

muzyka: Jolanta Zapała 

 

w wykonaniu Mai Mirczak do pobrania na stronie 

platformy Edukacja z Treflikami 

 

 

I. Betlejemska Gwiazdo świeć,  

pośród mroku prowadź mnie, 

zatrzymaj się nad moim domem, 

niech Miłość Boża w nim zapłonie 

- w tę wyjątkową noc. 

 

Ref.  Gwiazdeczki małe na Bożą Chwałę  

wirujcie wkoło, tupiąc wesoło. 

Tańczcie radośnie, nowinę głoście 

- małemu Bogu się pokłońcie.  

 

II. Trzymając się za ręce,  

Chwałę śpiewajmy w kolędzie. 

A światło Betlejemskiej nocy,  

wokół ciemności nam rozproszy 

- i wskaże jedną z dróg. 

 


