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Grădiniţa Nr. 56 Oradea
1. Intrare cu clopoței pe ,,Jingle Bells”. Se pun pe băncuțe. Program dans.
2. Colind : ,,După datini”:
Scoală gazdă mare, scoală nu mai sta,
Florile sunt dalbe, flori de măr
Că venim acum a vă colinda
Florile sunt dalbe, flori de măr
Omul bun ne va primi
Și cu drag ne va cinsti
După datini colindăm
La mulți ani noi vă urăm
Doar în toamna asta ei au fost sădiți
Florile sunt dalbe, flori de măr
Și în noaptea asta iată-i înfloriți
Florile sunt dalbe, flori de măr
Omul bun ne va primi
Și cu drag ne va cinsti
După datini colindăm
La mulți ani noi vă urăm
Din căldura dragostei vor înflori
Florile sunt dalbe flori de măr
Și în fața casei voastre vor rodi
Florile sunt dalbe, flori de măr
Omul bun ne va primi
Și cu drag ne va cinsti
După datini colindăm
La mulți ani noi vă urăm.
3. Fiecare copil va rosti două versuri prin care se duce la masa familiei sale:
Vin copii colindători
În ajun de sărbători
Vin copiii voinicei
Cu glasuri de clopoței
Iată-i vin pocnind din bici
Cu buhai și cu tilinci
Și încep a colinda
Pe la case a ura
Focul tremură-n oglindă
Și de cine știe unde
Până la patul tău pătrunde
Cântec dulce de colindă
Noi umblăm din casă-n casă
Cum îi datina frumoasă
Și strigăm urarea noastră
Pe la porți, pe la fereastră
Pe sub streșini și unghere
Să ne dați colaci și mere
Să ne dați nuci și alune
După legile străbune

Streașină cu busuioc
Să aibă gazda mult noroc
Foaie verde măghiran
Să-ajungem de-acum într-un an
Să-nchinăm cu sănătate
Sănătate bună-n toate
La mulți ani să ne trăiți
Dragi părinți și dragi bunici
Vin colindători în stradă
Clinchete de clopoței
Iese lumea să îi vadă
Și să cânte cu ei
Ninge, ninge lin și vine iarna albă iar
Și ne-aduce acum în dar
Flori de gheață, vijelii
Zurgălăi și sănii
Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși pe la ferești
Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești
Vin sărbătorile frumoase
Colinde, cântece de stea
Lumini ce rătăcesc pierdute
În roiul fulgilor de nea
Un vis frumos de iarnă
Cu clinchete de zurgălăi
Cu întâmplări de-odinioară
Vom trăi în fapt de seară
Străbunul Moș Crăciun
Ca-n fiecare an
Soseşte-n sănioară
Răbdare vă spun vouă
Că vine și la noi
Și într-o clipă, două
Va fi aici cu noi.
Sosește o livrare specială de la Polul Nord: un brad parțial împodobit și o scrisoare de la Moș
Crăciun prin care ne roagă să confecționăm restul globurilor pentru brad.
4. ACTIVITATE PRACTICĂ: fiecare familie este așezată la o masă în pereche cu o a doua
familie.Pe partea fiecărei familii se află un plic ce conține un glob din pâslă și elemente de decor.
Fiecare familie își va confecționa prpriul glob.
5. PREZENTARE ,,CRĂCIUNUL ÎN FAMILIA MEA”: după ce globul este gata membrii familiei
îl vor pune în brad ți îți vor prezenta lângă brad obiceiul de familie de Crăciun.Acest obicei poate fi
o poezie spusă lângă brad, o colindă.
6. Odată bradul împodobit, copiii vor cânta în jurul acestuia ,,Hora bradului”.
HORA BRADULUI
Hai să-ntindem horă
Bradului frumos
Să cântăm din inimi cântul cel voios
Moșule Crăciun
Bun și darnic ești

Noi cântăm cu toții
Mulți ani să trăiești
Hora să se-ntindă
Și cu gând senin
Anul care vineri mai voioși să fim!
Pentru horă se alcătuiesc două cercuri de copii, fete și băieți. Cercul fetelor va fi în mijloc, în
exterior cel de băieți. Vor începe să cânte și se vor învârti în cerc în sens invers: fetele în sensul
acelor de ceasornic, băieții în sens invers. Se pot cânta și versurile pe echipe. La final bat din picior
toți împreună.
7. RECITAL EDUCATOARE: fiecare educatoare va recita o strofă.
Când cerul începe cu argint să cearnă
Și înveșmântă-n mantii pomii goi
Veniți să ne-amintim de altă iarnă
Veniți și bucurați-vă cu noi.
Steluțe albe înveșmântă drumul
Și buzele tresaltă de cântece și vers
În seara asta noi serbăm Crăciunul
Alături de întregul univers.
8. DANS ÎN PERECHI: fete-băieți pe melodia ,,De sărbători”. Puteți invita și părinții la dans.
9. Copiii vor rămâne în mijlocul grupei pentru a recita împreună poezia:
La Crăciun, în noaptea sfântă
Toți copiii se adună
Lângă bunii lor părinți
Și ascultă cu folos
Ce se spune de Hristos.
Povești cu sfinți părinți
Pentru copii cuminți
Le vor afla acum
În prag de Moș Crăciun.
Copiii se întorc la mese și se vor servi bomboane de pom și turtă dulce. În acest timp fondul
muzical este ,,E Moș Crăciun” - Ștefan Bănică Jr. până la sosirea moșului.
În final, odată cu sosirea moșului, se va cânta ,,Moș Crăciun” iar copiii își vor primi darurile.

