"Edukacja regionalna - kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie
patriotyzmu wśród dzieci w wieku przedszkolnym"
GENEZA
W latach 2018/2020 realizowany był projekt edukacyjny: „Edukacja regionalna kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie patriotyzmu wśród dzieci w wieku
przedszkolnym”. Główną przyczyną opracowania projektu była potrzeba lepszego poznania
środowiska lokalnego i dziedzictwa kulturowego oraz wpływu tego środowiska na tożsamość
dziecka. Środowisko z jakiego się wywodzimy ma ogromny wpływ na nasze przyszłe życie,
stanowi ważny składnik integracji europejskiej, sprzyja zakorzenieniu się w tzw. Małej
Ojczyźnie, a wzorce, które czerpiemy z domu rodzinnego kształtują naszą osobowość.
Stworzony projekt pozwolił nam zebrać informacje i materiały, dzięki którym mogłyśmy w
systematyczny, ciekawy, bezpieczny i interesujący sposób zapoznawać nasze dzieci z
tradycjami naszego narodu i regionu, z piękną mową ojczystą i gwarą, zabytkami Polski i
naszego regionu, ze sławnymi Polakami oraz lokalnym środowiskiem.
Głównymi założeniami pracy na zajęciach z projektem było:
 omawianie z dziećmi najbardziej powszechnych obyczajów związanych z naszym
krajem i regionem oraz przybliżenie gwary śląskiej;
 umożliwienie przedszkolakom brania udziału w uroczystościach patriotycznych i
regionalnych;
 poznawanie zabytków naszego regionu i spotkania z ciekawymi mieszkańcami
Goczałkowic -Zdroju, którzy w przystępny sposób przybliżą kulturę i tradycję naszych
przodków;
 wzmacnianie więzi rodzinnych;
CZAS TRWANIA
Plan działań projektu przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany był
we wszystkich grupach przedszkolnych .
Czas projektu obejmował lata 2018/2020. Działania odbywały się zgodnie z opracowanym
kalendarzem, podczas zajęć wychowawczo - dydaktycznych i uroczystości przedszkolnych.
Realizacja treści polegała na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych
przy wykorzystaniu środków dydaktycznych stwarzających optymalne, naturalne sytuacje.
CELE:
Wprowadzenie projektu miało na celu:
 wzbogacenie wiadomości dzieci na temat swojego regionu i kraju, jego historii,
obrzędów i zwyczajów dotyczących dorocznych świąt poprzez organizowanie
uroczystości, bezpośrednie doświadczenia i spotkania z ciekawymi ludźmi;
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rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
zdobycie umiejętności dostrzegania wartości środowiska lokalnego;
 czerpanie radości z poznawania obyczajów i gwary naszego regionu, integrację
środowiska przedszkolnego;
Aby urozmaicić pracę z dziećmi proponowałyśmy ciekawe rozwiązania .
Przedszkolaki uczyły się śląskiej gwary, spotykały się
z ciekawymi mieszkańcami
Goczałkowic, zwiedzały okoliczne zabytki i poznawały ich historię, przygotowywały i
degustowały śląskie potrawy.
WDRAŻANIE:
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
W sierpniu 2018 roku na Radzie Pedagogicznej została przedstawiona tematyka projektu,
jego charakterystyka, cele ogólne i szczegółowe, metody i formy pracy, czas realizacji
oraz harmonogram działań. Realizatorami byli wszyscy nauczyciele przedszkola. Projekt
został przyjęty i wdrożony od września 2018 r. Tematyka wdrażana była w ramach cykli :
 Wspólne przygotowywanie potraw;
 Poznawanie okolicy- miejsca , które warto zobaczyć;
 Zakłady pracy w naszej miejscowości;
 Poznawanie zawodów;
 Uroczystości przedszkolne;
 Działalność plastyczna;
I. WSPÓLNE PRZYGOTOWYWANIE POTRAW
Pierwszym etapem realizacji projektu było wprowadzenie do menu przedszkolnego „ dnia
śląskiego”, w którym to dzieci cały dzień spożywały posiłki typowe dla naszego regionu, a
nazwy potraw napisane były w gwarze śląskiej.

DZIEŃ ŚLĄSKI

Chlyb wieloziarnisty z
omastą;szałot:
szynka, jajco, ogórek
konserwowy, syr żółty,
majonez domowy
Malckawa z mlykiem
niecukrowano
Arbuz

Polywka jarzynowa z
kaszą manną
Kluski z mięsem
Surówka z marchewki i
jabłka
Napój malinowy
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Żymła z ziarnami
słonecznika z omastą,
pomidorem, syrem
mozzarella i bazylią
Tyj z leśnych owoców
lekko cukrowany

Dzieci miały swój udział w przygotowywaniu menu – podczas spotkań z panią intendentką.
Własnoręcznie, pod okiem naszych pań kucharek przygotowały kluski śląskie, które ze
smakiem zjadły na obiad.

W projekcie podkreślałyśmy, że najważniejszym miejscem, w którym dziecko poznaje
pierwsze informacje o świecie, uczy się zasad moralnych, którymi będzie się kierowało w
dalszym życiu, jest dom rodzinny. Zaprosiliśmy do przedszkola babcie dzieci, które
pomagały w przygotowywaniu kompotów oraz obieraniu jabłek na śląskie pieczki.
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Dzieci rozwijały również swoje zamiłowania kulinarne piekąc makaroniki, które osłodziły
nam „zabawę andrzejkową”.

Natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia , dzieci najmłodsze oraz dzieci z grupy
średniaków uczestniczyły w pieczeniu świątecznych pierniczków.

II. POZNAWANIE OKOLICY- MIEJSCA KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ
Przedszkolaki zwiedzały okoliczne zabytki i poznawały ich historię.
We wrześniu 2018r. została zorganizowana wycieczka do części zdrojowej naszej gminy.
Podczas wycieczki, przedszkolaki zobaczyły ciekawe obiekty i miejsca: m.in budynek
administracji Uzdrowiska. Zwiedziły Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny z zabytkową
rzeźbą.

4

Kolejna budowla , która przyciągnęła uwagę dzieci - to zabytkowy budynek dawnej Pijalni
Wód. W drodze powrotnej udały się nad Staw Maciek, gdzie podziwiały panoramę
środowiska przyrodniczego oraz pływające łabędzie. Ostatnią budowlą, jaką zobaczyły był
"Stary Dworzec", w którym można ciekawie spędzić czas czekając na pociąg.

Natomiast w kolejnym roku, nasze przedszkolaki zwiedziły najczęściej uczęszczane miejsce
naszej małej ojczyzny - "Koronę Zapory", która liczy już sobie 64 lata. To miejsce, gdzie wlewa
się rzeka Wisła. Zapora zaopatruje w wodę część mieszkańców Śląska i chroni przed
powodziami.
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Listopad to chwila przemyśleń i przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych.
Właśnie w tym czasie została zorganizowana wycieczka pod obelisk upamiętniający
walczących za ojczyznę. Oddano im hołd i zapalono symboliczny znicz.

W kolejnym roku wzięliśmy udział w akcji #SzkołaPamięta . Była to ważna lekcja dla dzieci –
mogły zapoznać się z sylwetkami ważnych w naszej miejscowości postaci oraz pomodlić się w
ich intencji. Zostało zorganizowane wyjście do części zdrojowej Goczałkowic, pod tablicę
pamiątkową Gertrudy Świerczek, zamordowanej w czasie II wojny światowej na terenie
Niemiec oraz wyjście na cmentarz parafialny pod mogiłę Powstańców Śląskich - Franciszka
Kołoczka i Pawła Młodzika, na groby zmarłych nauczycieli, pod krzyż ufundowany przez
rodzinę Witoszek oraz grób wieloletniego proboszcza naszej Parafii –ks. Henryka Burczyka,
gdzie zostały zapalone symboliczne znicze. Dzieci zwiedziły również Izbę Pamięci mieszcząca
się w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w części zdrojowej Goczałkowic.

Do miejsc, które ważne są dla naszego regionu zaliczyć należy kopalnie. W grudniu 2018r.
została zorganizowana wycieczka do Zabrza, do Sztolni Królowej Luizy. Przedszkolaki mogły
tu poznać historię górnictwa węglowego, w tym techniki i warunki pracy pod ziemią, jak
również specyficzne śląskie obyczaje . Kim jest hajer? Jak powstaje węgiel? - to podstawowe
pytania, na które nasi podopieczni poznali wyczerpujące odpowiedzi.
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W kolejnym roku szkolnym, dzieci zaprosiły do przedszkola górnika- pana Janusza Witosza.
Dlatego, aby przybliżyć tradycje związane z obchodami barbórkowego święta oraz poznać
ciężką pracę na kopalni. Nasz gość opowiedział dzieciom jak wygląda jego praca, jakimi
narzędziami posługują się górnicy, przybliżył im etapy wydobywania węgla oraz
zaprezentował górniczy galowy strój. Przedszkolaki zadawały górnikowi wiele ciekawych
pytań i z pewnością pogłębiły swoją wiedzę na temat kopalni.

Luty , to miesiąc, poświęcony naszej miejscowości – Goczałkowicom-Zdroju. Obfituje on w
legendy przekazywane dzieciom, omawianie ciekawych miejsc i zabytków. Ale nie tylko.
Przedszkolaki z grupy starszej zawitały do Urzędu gminy. Spotkały się tam z najważniejszą
osobą w Gminie Goczałkowice- Zdrój, wójtem – panią Gabrielą Placha. Dowiedziały się, na
czym polega praca pani Wójt i innych znaczących osób w Gminie.
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Ponadto zachęcałyśmy do:
-spacerów, wypadów rowerowych i wycieczek po Goczałkowicach, podczas których należało
zwracać uwagę dziecka na: instytucje użyteczności publicznej i omawiać ich podstawowe
funkcje, odwiedzać zabytki i miejsca pamięci narodowej, zapoznawać dzieci z historią i
tradycjami miejscowości, pracą, zawodami wykonywanymi przez mieszkańców miejscowości,
podziwiać krajobraz – rzeźbę terenu, przyrodę, typową zabudowę.
III. ZAKŁADY PRACY W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI
Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie, przekazałyśmy dzieciom treści, które
zainteresowały je życiem, kulturą i obyczajami mieszkańców naszej miejscowości. Poprzez
kontakt z otoczeniem społecznym, chciałyśmy wpłynąć na rozwój zainteresowań dzieci
najbliższym środowiskiem, życiem i pracą ludzi oraz jej wytworami. W październiku
przedszkolaki odwiedziły gabinet stomatologa, a w lutym osiedlowy sklep.
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IV. POZNAWANIE ZAWODÓW
Kontakty z ludźmi różnych zawodów sprzyjają gromadzeniu wiedzy o ich pracy oraz mają
wpływ na kształtowanie szacunku dla niej. Dzieci mogły zobaczyć wytwory ludzkiej pracy
oraz poznać cechy jakie trzeba mieć, aby móc wykonywać dany zawód.
W październiku 2018 i 2019 roku, spotkały się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie .
Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Policjanci opowiedzieli
przedszkolakom o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, opisali swój mundur oraz policyjne
akcesoria.

W listopadzie przypada święto myśliwych- „ Hubertus”. W ramach tego święta odbyło się
spotkanie z Henrykiem Sojką - myśliwym z Goczałkowic - Zdroju.
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W kwietniu gościliśmy w naszym przedszkolu wykwalifikowanego ratownika medycznego pana Rafała Główczyka, członka grupy PCK w Czechowicach- Dziedzicach. Celem spotkania
było zapoznanie przedszkolaków z wykonywanymi czynnościami udzielania pierwszej
pomocy oraz prawidłowym zachowaniem się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia
życia lub zdrowia. W trakcie spotkania, dzieci zapoznały się również z wyposażeniem torby
ratownika medycznego. Najwięcej emocji wzbudził jednak pokaz czynności z zakresu
resuscytacji wykonany na fantomie.

Ponadto zachęcałyśmy rodziców i dzieci do poznawania pracy ludzi w różnych zawodach:
listonosz, sprzedawca, strażak, kucharka, lekarz, pielęgniarz, aptekarz, aktor, leśniczy,
krawcowa, kominiarz, hydraulik;
Luty należał do bardzo pracowitych miesięcy. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych
podjęły twórczy trud, by z szarej gliny stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Wskazówek
udzielała Pani Ania Stalmach, lokalna artystka, która poprowadziła warsztaty ceramiczne.
Dzieci bawiły gliną, aby z czasem tworzyć swoje arcydzieła. Wykonane przez dzieci prace
zostały wypalone w piecu, a później pomalowane. Z prac jakie powstały podczas zajęć,
przygotowano niespodzianki-upominki dla Mam, z okazji ich Święta.
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V. UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
„Dożynki Przedszkolne 2018” zainaugurowały rozpoczęcie cyklu imprez i uroczystości z tej
tematyki.
W tym dniu sala przedszkolna zamieniła się w spiżarnię i mały skansen. Imprezę uświetniła
obecność gości – państwa Heleny i Gerarda Koska - członków Goczałkowickiego Zespołu
Folklorystycznego, którzy przybyli przepięknie ubrani w stroje tradycyjne. Podczas imprezy
dzieci poznały tradycje, obrzędy i zwyczaje, które wiążą się z dożynkami. Przebrane w stroje
nawiązujące do folkloru, recytowały wiersze i wniosły do sali chleb, a następnie przekazały
go na ręce pani dyrektor. Specjalnie na tą okazję wypieczony chleb, został pokrojony i każde
dziecko miało okazję go skosztować.

Spotkanie z dziecięcym zespołem regionalnym
W myśl tej zasady zorganizowałyśmy spotkanie z zespołem folklorystycznym działającym
przy Szkole Podstawowej nr 1, który w większości, jak się okazało, składa się z wychowanków
naszego przedszkola. "Mali artyści" w pięknych śląskich strojach i przy dźwiękach akordeonu,
zaprezentowali przedszkolakom śląskie piosenki wraz z układami tanecznymi. Ale nie tylko
uczniowie szkoły kultywują tradycje Śląska, również i nasi wychowankowie powitali artystów
i podziękowali im za występ w gwarze śląskiej.
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11 listopad- „ Święto Odzyskania Niepodległości”.
Naczelnym zadaniem naszego przedszkola jest rozbudzanie u dzieci przywiązania i miłości do
małej i wielkiej Ojczyzny. Dla małego dziecka ojczyzną jest jego miejsce zamieszkania, wieś
czy miasto, przedszkole, szkoła, koledzy, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się
bezpieczny. W setną rocznicę niepodległości uczciliśmy pamięć żołnierzy i wszystkich ludzi,
którzy walczyli, byśmy dzisiaj wszyscy w wolnym kraju żyli.
Wierszami i piosenkami przedszkolaki oddały szacunek symbolom narodowym. Zaś o
godzinie 11.11, wspólnie z uczniami szkół i przedszkoli biły rekord w odśpiewaniu czterech
zwrotek hymnu Polski "Mazurka Dąbrowskiego".

„Andrzejki”
To lubiana przez dzieci zabawa, odbywająca się corocznie, dostarczająca wielu przeżyć i
emocji. W tym wyjątkowym dniu, sale przedszkolne powitały wszystkich przekraczających
ich próg, tajemniczym andrzejkowym nastrojem. Przyczyniła się do tego zapewne stosowna,
magiczna dekoracja, ale również niezliczona rzesza wróżek, magików, czarownic i
czarodziejów, a także ich kocich pomocników, nietoperzy... . Stosowne rekwizyty, świece
oraz zapach topionego wosku wywołały nastrój sprzyjający przepowiedniom. Nie zabrakło
najbardziej popularnych wróżb. Wróżby przeplatane były pląsami i tańcami przy muzyce.
Jednak najwięcej radości i wrażeń dostarczyła dzieciom ostatnia wróżba - czyli lanie wosku.
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Mikołaj
6 grudnia był dniem bardzo wyczekiwanym przez wszystkie dzieci. Powodem tego
wyczekiwania był niecodzienny gość, jaki miał zawitać do naszego przedszkola - Św. Mikołaj.
Zanim to jednak nastąpiło dzieci wysłuchały historii o Św. Mikołaju, rozwiązywały zagadki o
tematyce świątecznej i zimowej, utrwaliły sobie piosenki przygotowane specjalnie na tą
okazję. W końcu nadeszła długo oczekiwana chwila i Św. Mikołaj dotarł do naszego
przedszkola, serdecznie witając się z wszystkimi dziećmi. Jak się okazało Mikołaj przybył do
nas na piechotę, gdyż za oknem nie ma śniegu i jego renifery miały by problem aby uciągnąć
tak ciężkie sanie. Przedszkolaki zaprezentowały krótki program artystyczny przygotowany dla
naszego gościa, a On sam odwdzięczył się upominkami.

Mikołajki na sportowo
6 grudnia 2019 roku, przedszkolaki, zanim spotkały się z Mikołajem, wzięły udział w
zabawach pod hasłem: "Mikołajki na sportowo", zorganizowanych na hali sportowej
"Goczuś". W tym szczególnym dniu dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w zabawach i
ćwiczeniach gimnastycznych, które polegały na pokonywaniu różnorodnych przeszkód.
Przedszkolakom cały czas służyły pomocą "elfy" - pomocnicy Mikołaja, aby dzieci czuły się
bezpiecznie i pewnie w trakcie wykonywania zadań.
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Wigilia przedszkolna
Grudzień to najbardziej radosny okres w życiu każdego przedszkolaka. W nim bowiem
przygotowujemy się na najbardziej magiczne dni w roku, święta Bożego Narodzenia.
W miłą i świąteczną atmosferę wszystkich obecnych wprowadziły dzieci, które przygotowały
program o Bożonarodzeniowej tematyce oraz cicho unoszące się słowa przepięknych kolęd i
pastorałek. Chcąc zaszczepić w naszych
dzieciach
tradycję, zachęcałyśmy ich do
samodzielnego dekorowania stołu. Pod obrus
ułożyły siano-symbol miejsca w którym urodził
się Jezus, na stole dzieci ustawiły krzyżyk oraz
pismo święte i charakterystyczne w śląskiej
tradycji potrawy. Na białej serwetce ułożono
opłatki, którymi po skończonej wieczerzy
łamiemy się i składamy życzenia. Dzieci
pamiętały również aby przy stole znalazło się
jedno nakrycie więcej, dla zbłąkanego
wędrowca, który może zapukać do drzwi wszystkich mieszkań, a my w tym czasie nie
zostawimy go głodnym i samotnym.
W grudniu 2019 roku przedszkolaki z
grupy młodszej i średniej, wraz ze
swoimi paniami, zorganizowały „Wigilię
po śląsku”.
Gwara śląska śmieszy dzieciaki, gdy się
im czyta "Bojki śląskie" Marka Szołtyska.
Niezrozumiałe
słowa
są
często
powtarzane jako wesoła ciekawostka. I
jak tu się nauczyć wiersza, gdy na co
dzień mówi się czystą polszczyzną? A
jeszcze wystąpić w tak ważnym dniu ! A
jednak- pięknie wybrzmiały wiersze,
życzenia i kolędy. A ponadto dzieci
przedstawiły bajkę: "Dziewczynka z zapałkami" w wydaniu śląskim pt. "Dziołszka ze
sztracheclami". Dumni możemy być, że ta trudna sztuka im się udała.
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Dzień Babci i Dziadka.
Jeden z ważniejszych dni w roku. W ten dzień wnuki składają życzenia swoim babciom i
dziadkom.
Poprzez organizowanie tej uroczystości w przedszkolu, pragniemy przyczynić się do
wzmacniania więzi emocjonalnej dzieci z najbliższymi osobami - babciami i dziadkami.
W styczniowe dni roku 2019 w sali Urzędu Gminy zebrali się zaproszeni goście. Dzieci
przygotowały przedstawienia, w których wyraziły swą wielką miłość do babć i dziadków. Mali
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa kierowane pod ich adresem. Przedszkolaki z grupy "Sowy" i "Wiewiórki"
zaprezentowały bajkę pt: "Kopciuszek". Przedstawienie wystawione zostało "po naszymu",
czyli w gwarze śląskiej. Jak się Kopciuch na bal oblykoł" .W drugim dniu starszaki z grupy
"Pszczółki" i maluszki z grupy "Misie" zaprezentowały gościom program artystyczny pt. "Jak
z Babcią i Dziadkiem spędzają czas..."

A w roku kolejnym, podczas omawiania tematyki kompleksowej: „Na pewno to wiecie, że
babcia i dziadek najlepsi są na świecie”, kształciły umiejętności okazywania serdeczności i
miłości bliskim;
Bal karnawałowy.
Okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. W tym dniu nauczycielki przedszkola
dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny, bajkowy
nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych
bajek. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Muzyka porwała wszystkich do
tańca. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w tańcach oraz licznych konkursach. Bal
umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Przedszkolaki miały
możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Kiedy czas zabawy
dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową.
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Powitanie wiosny
Nieustannie staramy się poszukiwać nowych, ciekawych pomysłów i organizować tak
sytuacje edukacyjne, aby dawały one dzieciom zadowolenie, a przede wszystkim
aktywizowały ich twórczą wyobraźnię. Staramy się też kultywować prastare obrzędy i
tradycje. Zima, którą zgodnie z prastarą tradycją żegnamy 21 marca nie jest taka zła,
ponieważ daje nam wiele radości, gdy zachwycamy się pięknem zimowego krajobrazu oraz
przyjemności z zabaw na śniegu. Tyle tylko, że każdemu w końcu się znudzi i z tęsknotą
oczekujemy nadejścia wiosny. Pierwszy dzień wiosny był przepełniony śmiechem i dobrą
zabawą. Podczas naszego wspólnego wiosennego spotkania, dzieci z grupy średniej i
młodszej pożegnały panią Zimę, a powitały panią Wiosnę, prezentując program artystyczny,
przygotowany specjalnie na tę okazję . Naszą uroczystość zakończyliśmy spacerem ulicami
Goczałkowic w towarzystwie "Gaika - Maika" - symbolu wiosny. W czasie naszego spaceru udało
nam się znaleźć wiele oznak nowej pory roku, która rozgościła się w naszych ogrodach na dobre.
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Dzień ziemi.
22 kwietnia świętujemy "Dzień Ziemi". Ten dzień przypomina nam, że Ziemia, na której
mieszkamy, potrzebuje ochrony i opieki. By ją ratować, powinniśmy uwrażliwić młode
pokolenie na jej problemy. Wzbudzanie świadomości ekologicznej jest zatem jednym z
głównych zadań współczesnej szkoły i przedszkola.
Imprezę ekologiczną z okazji obchodów „ Dnia Ziemi”, przygotowały przedszkolaki z grupy
"Pszczółki" i "Sowy" pod okiem swoich wychowawczyń. Podczas spotkania nie zabrakło
wierszy i piosenek o tematyce ekologicznej w wykonaniu małych strażników przyrody.
Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy szanować przyrodę, jak dbać o rośliny i zwierzęta,
co to są parki narodowe, co to jest ekologia. Mamy nadzieję, że poprzez podjęte przez nas
działania zasialiśmy w naszych podopiecznych ziarno troski o dobro naturalne obecnych i
przyszłych pokoleń.

Śniadanie wielkanocne
Jak co roku, przed Świętami Wielkanocnymi spotykamy się przy stole podczas śniadania
wielkanocnego. Jest to dzień szczególny. Dzieci od samego rana wypatrują zajączka, licząc na
prezenty. Czy zajączek się pojawi?

Podczas omawiania tej tematyki, wzbogacono wiedzę dzieci dotyczącej tradycji
wielkanocnych: symbole, dekoracje, stół wielkanocny zajączek wielkanocny, pisanki,
święconka;
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Dzień mamy
Matka to najważniejsza osoba w życiu dziecka, bez względu na to, ile ma lat. Więź jaka
tworzy się między matką, a dzieckiem jest wyjątkowa i jedną z najsilniejszych relacji jakie
może wytworzyć człowiek. Aby podziękować mamom za ich trud wychowania, miłość i ciepło
jakim obdarzają swoje pociechy każdego dnia, w naszym przedszkolu uroczyście
obchodziliśmy ich święto.

Zachęcałyśmy do świętowania Dnia Matki, proponując: rodzinny spacer, wycieczka
rowerowa, przygotowanie z tatą upominku dla mamy, nauka piosenki dla mamy, rodzinne
zabawy w domu.
VI. DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA:
Aktywność plastyczna w przedszkolu pełni niezmiernie ważną funkcję. Jest jedną z form
aktywności dzieci, która oddziałuje na ich rozwój, kształtuje zdolności umysłowe, fizyczne
oraz estetyczne. Wychowanie plastyczne pobudza wyobraźnię i wyzwala inicjatywę twórczą,
kształtuje osobowość dzieci oraz wzbogaca ich przeżycia. Rozwija i kształtuje wrażliwość na
piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości poznawanej zmysłami.
Prace plastyczne związane z naszą miejscowością - Goczałkowicami - Zdrojem
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W lutym 2020 roku została przygotowana wystawa prac plastycznych pod hasłem:
” Goczałkowice - Zdrój moja miejscowość”

Wykonanie kalendarza adwentowego
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Wykonanie kartek świątecznych.

Wykonanie lampionów.

Wieńca adwentowego.
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Palmy wielkanocne.

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
W okresie adwentowym zorganizowany został "Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych"
skierowany do wszystkich rodzin dzieci uczęszczających do naszej placówki. Wpłynęło 11
przepięknych prac, wykonanych z szczególną starannością. Wszystkie zostały
wyeksponowane w szatniach naszych budynków przedszkolnych, aby cała społeczność
przedszkolna mogła podziwiać rodzinne dzieła naszych podopiecznych.
08.01.2019 roku konkurs został rozstrzygnięty. Komisja biorąc pod uwagę wysoki poziom
wykonanych prac przyznała następujące nagrody:
I miejsce Paweł Jacek
II miejsce Faustyna i Hubert Okręta
III miejsce Nikola i Przemysław Pszczółka
Jury przyznało również dwa wyróżnienia za materiały i samodzielność wykonania dla Oliwii
Banat oraz Ewy, Adama i Wojciecha Tetla.
Wszystkie prace osób biorących udział w naszym konkursie były wystawione przez ołtarzem
w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Jerzego w dniach 08 - 22.01.2019 r.
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W kolejnym roku szkolnym został zorganizowany konkurs na:
” Najpiękniejszą bombkę choinkową”.
Konkurs skierowany był do wszystkich rodzin dzieci uczęszczających do placówki.
Przedmiotem konkursu była ozdoba w formie przestrzennej, którą można udekorować
bożonarodzeniową choinkę - można było wykorzystać dowolną technikę ozdabiania. Na
placówkę wpłynęło aż 25 przepięknych prac wykonanych ze szczególną starannością i
ogromną pomysłowością. Wszystkie ozdoby zostały wyeksponowane w szatniach naszych
budynków przedszkolnych, aby cała społeczność przedszkolna mogła podziwiać rodzinne
dzieła naszych podopiecznych. Jury stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ
poziom wykonania i nakład pracy jaki włożono w wykonanie bombek był bardzo wysoki,
dlatego też postanowiono o przyznaniu 25 równorzędnych nagród za udział w konkursie.
Wszystkie ozdoby dzieci biorących udział w naszym konkursie będą upiększały jedną z
choinek, będących dekoracją bożonarodzeniową w kościele parafialnym pod wezwaniem św.
Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.
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VII. WYSTAWA REGIONALNA
Orgaznizowana, przy współudziale rodziców, w salach oraz na korytarzu przedszkolnym,
podsumowująca nasze działania.
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EFEKTY:
Prowadzone, dwuletnie działania przyniosły efekt w postaci kultywowania przez naszych
podopiecznych i ich rodzin tradycji naszych przodków i rozwijania patriotyzmu.
Dzieci:
 wzbogaciły wiedzę o kraju i regionie, ich historii jak i teraźniejszości w zakresie,
gospodarki, architektury, zasobów przyrodniczych i ekologii;
 poznały najbliższe otoczenie i okolice, zabytki regionu, obrzędy i zwyczaje,
przedstawicieli regionu;
 rozbudziły zainteresowania swoim krajem, regionem i jego kulturą;
 posiadły zdolność prezentowania swoich umiejętności przed społecznością
przedszkolną, rodzicami, zaproszonymi gości i środowiskiem lokalnym;
 zrozumiały znaczenie tradycji i potrzebę odkrywania piękna rodzinnej kultury oraz
ciągłego doskonalenia się;
Placówka:
 podjęła integrację z najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym;
 przyczyniła się do promocji przedszkola w środowisku lokalnym;
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