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Plan ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozbudowywane zgodnie z potrzebami
przedszkola.

      

 „Ojczyzna przedszkolaka jest blisko,na wyciągnięcie ręki 

– to  ulica, dom, przedszkole”

 Tadeusz Różewicz



       Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia

własnej  tożsamości.  Lepsze  poznanie  i  zrozumienie  swoich  korzeni  wpływa  na  kształtowanie

osobowości  dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.  Uświadomienie dziecku,  że jego

naturalne  środowisko:  rodzina,  społeczność  lokalna  są  wielką  wartością  daje  poczucie

bezpieczeństwa i naturalnej przynależności, które nie jest możliwe bez identyfikacji z najbliższym

środowiskiem. 

Głównym  celem  jest  wyposażenie  dzieci  w  wiedzę  o  najbliższym  środowisku,

zapoznanie z tradycjami i  wartościami kulturowymi regionu i  jego związku z kulturą

narodową poprzez:

-ukazywanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem regionem oraz krajem

-kultywowane regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym

-integrowanie różnych płaszczyzn kulturowych

-stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze własnego regionu

-wszechstronny rozwój osobowości dziecka, jako przygotowanie do aktywnej obecności

w społeczeństwie 



Celami szczegółowymi są:

 wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez przeprowadzanie rozmów z dziadkami i rodzicami na temat 

przeszłości,

 rozwijanie aktywności społecznej i budzenie potrzeby wiedzy o miejscu, w którym się urodziliśmy i żyjemy,

 wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury naszych przodków,

 budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu,

 wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i pozytywnej motywacji zmierzającej do kultywowania tradycji,

 ukazanie piękna sztuki ludowej,

 kształtowanie w dzieciach poczucia własnej tożsamości, poczucia systemu wartości i przynależności do 

konkretnego miejsca,

 wyzwalanie w dzieciach umiłowania własnej okolicy, zainteresowania jej tradycją, kulturą, przeszłością, troską

o teraźniejszość i przyszłość,

 poszerzanie zasobu słownictwa związanego z tematyką regionalną,

 kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych kultur regionalnych.



Zadania priorytetowe:

Budzenie miłości do miejsca zamieszkania.

Uwrażliwienie na piękno krajobrazu.

Kultywowanie tradycji i zwyczajów.

Zabierzów częścią Polski.

Przyswajanie zagadnień edukacji  regionalnej  w przedszkolu należy rozpocząć od umożliwienia dziecku przeżywania

treści  dotyczących  własnego  regionu  i  jego  dziedzictwa  w  formach  bliskich  dziecku,  związanych  z  jego  środowiskiem

rodzinnym i specyfiką regionu.

Plan  zakłada  poznanie  historii  swojej  miejscowości  oraz  tego,  co  warto  dziś  „ocalić  od  zapomnienia”.  Dziecko

początkowo poznaje przeszłość swojej rodziny, w niej odnajduje to, co najpiękniejsze i co należy zachować w pamięci. Po

poznaniu  przez  dziecko  najbliższego  środowiska  wprowadzane są  pojęcia  szersze  takie  jak  region  i  tradycje  regionalne.

Kultywowanie regionalnej tradycji odbywać się będzie w trakcie całego roku kalendarzowego przy okazji świąt i uroczystości

ludowych, które  występują  w tematyce przedszkolnej. 

Plan zawiera również treści ekologiczne, które są nierozłącznie związane z edukacją regionalną.

Edukacja regionalna to nie tylko szacunek dla przeszłości, ale również do tego, co posiadamy obecnie. Zapoznając z

regionem należy pamiętać o otaczającej przyrodzie, która ten region kształtuje i jest jego częścią.

Zawarte w planie treści dotyczą też włączania dzieci w życie społeczności lokalnej i uczynienia ich pełnowartościowymi

członkami tej społeczności.



BUDZENIE MIŁOŚCI DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

Tematyka zajęć Sytuacje edukacyjne Przewidywane osiągnięcia dziecka
Osoby

odpowiedzialne

Dom rodzinny.

Oglądanie zdjęć i pamiątek rodzinnych z
różnych okresów życia dziecka, rodziców
i dziadków.

Wykonanie w domu, wspólnie z 
rodzicami drzewa genealogicznego.

Spotkania z gośćmi- słuchamy 
wspomnień dziadków

Praca plastyczna- wykonanie albumu 
„Moja Rodzina”.

-poznaje strukturę rodziny

-zna swoje korzenie i pojęcie drzewa 
genealogicznego

-zna imiona i nazwiska swoich krewnych

-zna fakty z życia dziadków

-rozumie i zna wartości pamiątek rodzinnych

Nauczycielki 

Inne domy w 
okolicy.

Wycieczka po okolicy - obserwacja 
starych i nowych budynków.

Spotkanie z murarzem - rozmowa o 
sposobach wznoszenia domów.

Projektowanie „Domu moich marzeń „ z 
nieużytków’.

- zna typowy wygląd domów w okolicy Nauczycielki

Zabierzów i 
okolice.

Zwiedzanie zabytków i najważniejszych 
miejsc Zabierzowa.

Spacery po Zabierzowie, obserwacja w 
każdej porze roku.

- wie jak nazywa się miejscowość, w której 
mieszka

- posiada podstawowy zasób informacji o 
swojej miejscowości

Nauczycielki



Utrwalenie nazw ważniejszych ulic.

Słuchanie utworów o naszym regionie.

- nazywa wybrane ulice

Śladami 
przeszłości.

Zapoznanie z legendą i tradycjami.

Poznanie legendy o „Skale Kmity”

Wykonanie przez dzieci ilustracji do 
usłyszanej legendy.

Wycieczka do: „Skała Kmity”

Poznanie historii „starego” Przedszkola

Ważniejsze wydarzenia:

- poznanie historii Rodziny Poganów i 
odwiedzenie pomnika poświęconego AK

- spacer na cmentarz na groby 
nieznanego żołnierza oraz członków AK

- spacer pod Pomnik Lotników Polskich w
Zabierzowie

- wycieczka na groby Lotników Polskich 
pochowanych na cmentarzu w Morawicy

- dostrzega piękno i oryginalność swojego 
regionu

- odwiedza miejsca związane z historią 
regionu

- interesuje się przeszłością swojej 
miejscowości

- słucha legend i  opowieści związanych ze 
swoim regionem

- odwiedza miejsca związane z historią i 
tradycjami swojej miejscowości

Nauczycielki

 

Spotkania z 
ciekawymi ludźmi.

Udział w spotkaniu z ciekawymi ludźmi :

- pracownia ceramiczna – Pani Marita 
Benke

- szydełkowanie – Pani Barbara Janik

-poznaje ciekawe zawody wykonywane 
współcześnie i dawniej

- czynnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi
ciekawych zawodów

Nauczycielki



- kominiarz

- fryzjerka

- elektronik

Rozbudzenie 
potrzeby 
estetycznego 
otoczenia.

Udział w akcji „Sprzątnie Świata”.

Wdrażane do segregacji śmieci.

- rozumie potrzebę szanowania zieleni i 
utrzymywania porządku w otoczeniu

Nauczycielki

UWRAŻLIWIENIE NA PIĘKNO KRAJOBRAZU REGIONU

Tematyka zajęć Sytuacje edukacyjne Przewidywane osiągnięcia dziecka
Osoby

odpowiedzialne

Krajobraz i 
przyroda regionu.

Wycieczka do lasu- spotkanie z 
leśnikiem, spacer po lesie, zapoznanie 
dzieci z życiem zwierząt leśnych.

Zbieranie w kąciku przyrody eksponatów
przyrody z naszego terenu

Układanie kompozycji z darów lasu.

Oglądanie przyrodniczych filmów.

Parki narodowe, rezerwaty, pomniki 
przyrody w naszym regionie.

Wycieczka do „Skałek Bolechowickich” 
pod hasłem „Piknik w Bolechowicach”

-poznaje charakterystyczne cechy krajobrazu
regionu, w którym mieszka

-podziwia piękno otaczającego go świata 
przyrody

-poznaje charakterystyczne cechy 
ukształtowania terenu

-dowiaduje się o istnieniu parków 
narodowych, rezerwatów i pomników 
przyrody

Nauczycielki



Wycieczka do „Kamieniołomów” w 
Zabierzowie

KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW

Tematyka zajęć Sytuacje edukacyjne Przewidywane osiągnięcia dziecka
Osoby

odpowiedzialne

Dożynki. Historyjka obrazkowa „Od ziarenka do 
bochenka”.

Omówienie tradycji związanych z 
dożynkami. 

- poznaje zwyczaje ludowe związane z 
obrzędem dożynkowym

Nauczycielki

Andrzejki. Poznanie zwyczajów andrzejkowych.

„Wieczór andrzejkowy’ w grupie.

- bierze czynny udział w przygotowaniu 
wieczoru andrzejkowego

Nauczycielki

Mikołajki. Przygotowanie prezentu dla gościa.

Spotkanie z Mikołajem-wspólna zabawa.

- zna zwyczaje związane z obchodami Św. 
Mikołaja.

Nauczycielki

Zwyczaje 
bożonarodzeniowe.

„Wigilia w grupie”

Kolędy i pastorałki.

Przygotowanie Jasełek.

- poznaje zwyczaje związane z obchodami 
świąt Bożego Narodzenia

- wykonuje prace plastyczne tematycznie 
związane z obchodami świąt

- przygotowuje występy artystyczne z okazji 
świąt

Nauczycielki



Karnawał. Udział w karnawałowym balu.

Praca plastyczna- projektowanie strojów 
na bal karnawałowy.

- czerpie radość i zadowolenie z udziału w 
balu karnawałowym

Nauczycielki

Dzień babci i 
dziadka.

Spotkania z babciami i dziadkami w 
grupie.

Przygotowanie uroczystości.

- czynnie współuczestniczy w przygotowaniu 
uroczystości dla zaproszonych gości

- doznaje uczucia radości z możliwości 
przygotowania i dawania upominków innym

Nauczycielki

Powitanie wiosny. Topienie Marzanny. - zna przyśpiewki związane z tradycją 
„Topienia Marzanny”.

Nauczycielki

Wielkanoc. Tradycja wyplatania palm.

Zapoznanie dzieci z tradycjami 
wielkanocnymi.

- wykonuje prace plastyczne z 
zastosowaniem ludowych technik

- interesuje się zwyczajami panującymi w 
domu związanymi ze świętami 
Wielkanocnymi.

Nauczycielki

Dzień Ziemi. Pochód małych ekologów. - rozumie potrzeby i konieczności dbania o 
życie na Ziemi.

- czynnie uczestniczy w obchodach Dnia 
Ziemi

Nauczycielki

Dzień Rodziny. Przygotowanie występu z okazji 
uroczystości Dnia Rodziny.

- wzmacnia więź rodzinną poprzez wspólne 
przeżywanie uroczystości

Nauczycielki

Dzień Dziecka. Przygotowanie występu z okazji 
uroczystości Dnia Dziecka

- wzmacnia więź rodzinną poprzez wspólne 
przeżywanie uroczystości

Nauczycielki

Noc Świętojańska. Tradycje związane z obchodami 
świętojańskimi.

- potrafi wymienić atrybuty obchodów 
świętojańskich

Nauczycielki



Wyplatanie wianków na pobliskiej łące.

Zakończenie roku 
przedszkolnego.

Przygotowanie uroczystości z okazji 
zakończenia roku.

-czynnie uczestniczy w zorganizowaniu 
imprezy

Nauczycielki

ZABIERZÓW CZĘŚCIĄ POLSKI

Tematyka zajęć Sytuacje edukacyjne Przewidywane osiągnięcia dziecka
Osoby

odpowiedzialne

Teren Zabierzowa Zaznaczenie na mapie Polski 
Zabierzowa.

Zapoznanie z herbem Zabierzowa.

Zapoznanie dzieci z innymi 
miejscowościami regionu.

Poznane przysłów, rymowanek i 
przyśpiewek.

Akcja „Wymiatamy nasze strychy”- 
gromadzenie w przedszkolu sprzętów i 
narzędzi używanych dawniej.

Zabierzów dawniej i dziś – stare 
fotografie

Odwiedzenie Izby Regionalnej w szkole

Proponowane wycieczki do :

-poznaje folklor swojego regionu poprzez 
sztukę ludową, taniec i literaturę

-próbuje naśladować elementy sztuki 
ludowej swojego regionu

-uczy się prostych piosenek i układów 
tanecznych opartych na motywach ludowych

-poznaje przysłowia ludowe

-rozpoznaje i określa charakterystyczne 
cechy stroju ludowego

-poznaje elementy gwary ludowej

Nauczycielki



 Kamieniołomy

 Młyn

 Peron kolejowy

 Lotnisko w Balicach

Utworzenie kącika regionalnego.

Śpiewanie ludowych piosenek.

Wykonywanie regionalnych tańców.

Poznanie stroju regionalnego.

Poznanie tradycji kulinarnych naszego 
regionu.

Inne regiony 
folklorystyczne.

Porównywanie strojów ludowych z 
różnych regionów.

Słuchanie ludowych melodii.

Spotkanie z członkami Klubu Seniora

Wprowadzenie zabaw ludowych.

-dostrzega różnice elementów sztuki ludowej
różnych regionów Polski

-próbuje naśladować elementy twórczości 
ludowej w pracach plastycznych

Nauczycielki



Polska moja 
Ojczyzna.

Zapoznanie dzieci z symbolami 
narodowymi.

Wprowadzenie Hymnu Narodowego.

Stolica Polski.

Oglądanie filmów dokumentalnych o 
polskich miastach.

Oglądanie albumów i przewodników.

Sławni Polacy.

- rozumie znaczenie symboli narodowych

- rozwija zainteresowania rodzinnym krajem

Nauczycielki

Współpraca z rodzicami :

Edukacja regionalna wymaga zaangażowania się wszystkich osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci.

Szczególna rola  przypada tu jednak rodzinie  i  placówkom oświatowym. W dziedzinie  kształtowania  tożsamości

regionalnej i postaw odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu regionu podstawową rolę powinna spełniać rodzina, w

której  dziecko  od  najmłodszych  lat  ma  możliwość  poznawania  tradycji  regionalnych  i  odkrywania  bogactw

regionalnego  dziedzictwa  kulturowego.  To  właśnie  do  zadań  rodziców  należy  troska  o  wychowanie  dzieci,  o

poszanowanie dóbr kulturowych będących nośnikiem istotnych wartości. Również rodzice powinni uczyć dzieci, jak

należy obcować z dobrami kultury regionalnej, ukazując zarówno związek kultury regionalnej z człowiekiem, jak i

głęboki sens pozytywnego działania na rzecz wspólnoty regionalnej.



Przedszkole jako pierwsze ogniwo edukacji powinno kontynuować rozpoczętą w rodzinie edukację regionalną.

Wymaga to jednak ze strony nauczycieli planowania tej problematyki w opracowanym przez placówkę Planie pracy

wychowawczo-dydaktycznej.  Jest  ważne,  by w projekcie  zaakcentowano potrzebę współpracy dyrekcji  placówki

i grona pedagogicznego z rodzicami i zaplanowano realizację celów edukacji regionalnej poprzez konkretne formy

działalności.

W  ramach  integracji  rodziny  z  przedszkolem można  organizować  spotkania  wigilijne,  spotkania  z  okazji

ważnych dla miejscowości rocznic, wycieczki do charakterystycznych dla regionu miejsc. Rodzice mogą pomóc w

planowaniu  i  organizacji  konkretnego  spotkania,  gromadzenia  strojów  ludowych,  a  niekiedy  pełnić  funkcję

przewodnika  wycieczki  do  charakterystycznych  dla  regionu  miejsc  (Pan  Edmund  Dąbrowa).  W  podejmowaniu

współpracy rodziny z przedszkolem w realizacji założeń edukacji regionalnej należy zwrócić uwagę na różne formy

działania w regionie i dla regionu. I tak, na przykład, można organizować sprzątanie terenu wokół przedszkola,

prace porządkowe wokół  cmentarza i  zaniedbanych mogił.  Taka współpraca umożliwia  zarówno dzieciom, jak  i

rodzicom  zdobywanie  czy  też  pogłębianie  wiedzy  z  zakresu  regionalnego  dziedzictwa  kulturowego  oraz

podejmowanie działań na rzecz swojej miejscowości czy regionu. Poznawanie regionalnego dziedzictwa kulturowego

i troska o jego poszanowanie oraz rozwój stanowi podstawę aktywnego uczestnictwa w życiu innych społeczności.

Nad  przebiegiem  realizacji  Planu  pracy  wychowaczo  –  dydaktycznej  nadzór  będzie  sprawował  Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabierzowie  monitorując pracę nauczycieli poprzez obserwacje zajęć, zabaw i

uroczystości. 


