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WPROWADZENIE

Przedszkole Gminne w Cekcynie znajduje się w gminie Cekcyn, która jest jedną
z gmin Borów Tucholskich i mieści się w otulinie Parku Krajobrazowego Bory
Tucholskie.Żyjemy w otoczeniu wspaniałej przyrody, w Tucholi znajduje się
muzeum poświęcone zabytkom materialnym i przyrodniczym naszych terenów.
W Woziwodzie mieści się zielona szkoła, gdzie prowadzi się edukację
przyrodniczą i ekologiczną, a na terenie naszej gminy w Gołąbku znajdują się
ścieżki edukacji przyrodniczej. W przedszkolu utworzyliśmy izbę regionalną,
gdzie zgromadziliśmy sprzęty codziennego użytku, z których korzystali nasi
przodkowie.

W Borach Tucholskich nie rozwinął się przemysł, a rolnictwo ze względu
na słabe gleby też nie przynosi zbyt dużych dochodów. Jedyną szansą na godne i
dostatnieżycie dla wielu mieszkańców Cekcyna i jego okolic jest rozwój
turystyki, a w szczególności agroturystyki. Aby zachęcić ludzi do przyjazdu na
nasze tereny trzeba ich przyciągnąć oryginalnością kultury, obyczajów i
tradycji. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tutaj znajomość dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego przez samych mieszkańców.

„Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest
przekaz dziedzictwa kulturowego(...), który „odbywa się przede wszystkim
poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim, przyrodniczym i
kulturowym otoczeniu człowieka. Wpływa to również na kształtowanie
osobowości”. Tak mówią pierwsze słowa dokumentu Dziedzictwo kulturowe w
regionie wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ( Warszawa,
październik 1995r.).

Założeniem tego programu jest poznanie przez dzieci i młodzież własnego
dziedzictwa kulturowego, które powinno odbywać się od wczesnego
dzieciństwa, na każdym etapie edukacji poprzez formy
i metody pracy dostosowane do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego,
we współpracy ześrodowiskiem”1

Przedszkole jest najlepszym miejscem, gdzie można rozbudzać uczucia
przywiązania do ojczystej ziemi, poznawania dalszego
i bliższego otoczenia.

„W wieku przedszkolnym tworzy się poczucie przynależności narodowej,
związanej z językiem i kulturą. Szczególna wrażliwość małego dziecka sprawia,
że chłonie ono obrazy, kształty, barwy, zapachy i dźwięki w sposób niezwykle
intensywny. Utrwalone i przywołane po latach odkrywają uroki miejsc
urodzenia. Na te elementy wychowania zwraca się także uwagę w programach

1 Elżbieta Cieniak „ Edukacja regionalna – moda czy konieczność”
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wychowania przedszkolnego konstruowanych na podstawie podstaw
programowych określonych przez ministerstwo”2.

„W podstawie programowej wychowania przedszkolnego czytamy
między innymi,że celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i
ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie ześrodowiskiem społeczno -
kulturowym i przyrodniczym. Wynikające z tego celu zadania to między innymi
tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:
a) przyrodniczej przez obserwowanie, eksperymentowanie

i odkrywanie,
b) społeczno - kulturowej przez poznawanie zasad organizacjiżycia

społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej poznanie dzieł
kultury. Wprowadzanie dziecka wświat wartości uniwersalnych.”3

W edukacji ważne jest pogodzenie postawy regionalizmu z
uniwersalizmem. Drogą wiodącą do pogodzenia tych postaw jest nauczenie i
uświadomienie w procesie edukacji całej skomplikowanej hierarchii wspólnot
od rodziny przez wspólnotę lokalną, małą ojczyznę, region, naród do wspólnoty
danego kręgu kulturowego, narodów Europy i całej ludzkości. Kształcenie
zdolności człowieka do uczestnictwa w różnych rodzajach wspólnot przy
świadomości własnych korzeni kulturowych i poczucia własnej tożsamości
kulturowej i narodowej nazywamy przekazem dziedzictwa kulturowego.

Te przemyślenia skłoniły mnie do napisania programu, który pozwoli
nauczycielkom naszego przedszkola wprowadzić w sposób zaplanowany
zagadnienia związane z edukacją regionalną,
a w wychowankach naszej placówki zaszczepi zainteresowanie swoim
regionem co będzie odgrywało istotną rolę w dalszym ichżyciu.

Wobec powyższego program koncentruje się wokół następujących
zagadnień: istota programu, cele, układ treści, przykładowe scenariusze zajęć,
ewaluacja. Ponadto program posiada załączniki: karty pracy, „gadki
borowiackie”, treści piosenek, mały słownik borowiacki oraz literaturę.

I. ISTOTA I CELE PROGRAMU

Położenie Przedszkola Gminnego w Cekcynie i związana z tym możliwość
bliskiego kontaktu z otaczającą przyrodą jest ważnym elementem
umożliwiającym realizację edukacji regionalnej. Ponadto od dwóch lat grupy

2 Hanna Ratyńska „ OJCZYZNA MAŁA I DUŻA”, Wychowanie w Przedszkolu nr 5/2002r. s. 280
3 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 51, poz. 458)
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przedszkolne noszą nazwę „Świerczki”, „Dęby”, „Sosny”, a od ubiegłego roku
hymnem przedszkola jest piosenka pt. „Przedszkolacy Borowiacy”.

Ogromną rolę w realizacji programu regionalnego „Przedszkolacy
Borowiacy” odgrywa współpraca z rodzicami iśrodowiskiem lokalnym to
znaczy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
naszej gminy.

W wieku przedszkolnym dominują u dzieci potrzeby aktywności, ruchu i
zabawy. Dziecko chce się bawić i podejmować różnego rodzaju działania.
Wprowadzając dzieci wświat wartości i tradycji regionalnych nie można
zapomnieć o zaspakajaniu tych potrzeb.

Zadaniem nauczyciela jest stwarzanie takich sytuacji edukacyjnych, aby
dziecko było aktywnym podmiotem. Nauczanie powinno odbywać się przez
twórcze działanie z zastosowaniem technik stymulowania aktywności dziecka.
Metody stymulowania aktywności twórczej polegają na „podążaniu za
dzieckiem, przy jednoczesnym, delikatnym kierowaniu i ukazywaniu mu
ciekawych treści”.4

W procesie kształcenia należy stosować przede wszystkim metody
poszukujące i praktyczne, wyzwalające inwencję twórczą dziecka. Odkrywając
samodzielnie istotne właściwości przedmiotów czy sytuacji, dziecko pogłębia
swoją wiedzę o otaczającej je rzeczywistości. Jednym z doskonałych miejsc do
tego rodzaju działań jest istniejąca w naszym przedszkolu izba regionalna, gdyż
przyswajanie treści z zakresu edukacji regionalnej powinno się odbywać się w
jak najbardziej naturalnych sytuacjach, przy każdej nadarzającej się okazji w
ciągu całego dnia w zależności od potrzeb
i możliwości dziecka. Należy też wykorzystać wszelkie uroczystości takie jak:
święta religijne i państwowe ( np. Boże Narodzenie iŚwięto Niepodległości,
święta kalendarzowe np. (Andrzejki, początek kalendarzowej wiosny),
uroczystości związane z kalendarzem przedszkola itp.

Program „Przedszkolacy Borowiacy”zakłada organizowanie wycieczek,
spacerów, imprez w terenie oraz zapraszanie do przedszkola ciekawych gości.

Taki sposób edukacji regionalnej umożliwi pełne i radosne przeżycie
angażujące dziecięce emocje i zmysły.

Realizacja tego programu autorskiego pozwoli naszej placówce w sposób
naturalny włączyć się w życie naszej społeczności lokalnej
i być może w przyszłości przyczyni się do jej rozwoju.

4 E. Morzynek – Banaszczyk, E. Dzionek, M. Gmosińska, „Twórcze zabawy przedszkolaków”, Wychowanie w
Przedszkolu 8/98, s. 598
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Celem ogólnym programu jest nabywanie przez dzieci poczucia
tożsamości regionalnej oraz wzmacnianie więzi ześrodowiskiem lokalnym
przy jednoczesnym otwarciu się na inne społeczności i kultury.

Cele szczegółowe programu są następujące:

Dziecko:
- pozna obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy,
- wykona pracę dla lokalnej społeczności oraz weźmie udział

w działaniach kulturalnych na terenie gminy,
- pozna faunę i flotę występującą na terenie Borów Tucholskich,
- rozpozna i nazwie podstawowe kolory i elementy haftu

borowiackiego,
- posłuży się wyrażeniami gwarowymi,
- umiejscowi swój region na mapie,
- pozna inne regiony Polski i ich charakterystyczne cechy,
- rozpozna i nazwie herb gminy, herb powiatu, godło

i flagę naszego kraju,
- wykaże znajomość sztuki ludowej regionu oraz stroju borowiaków,
- wymieni cechy charakterystyczne dla regionu borowiackiego,
- wyszczególni zajęcia typowe dla mieszkańców naszego regionu,
- wykona prace plastyczne z materiału przyrodniczego znajdującego się

w najbliższym otoczeniu,
- wysłucha treść legend, podań związanych z naszym terenem,
- zapamięta wiersze o swoim regionie,
- podejmie próby własnej twórczości- haftowanie,wycinanie, rzeźba,

malowanie,
- zatańczy utwory regionalne i zaśpiewa borowiackie pieśni,
- nazwie regionalne potrawy.
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II.UKŁAD TRE ŚCI

Środowisko rodzinne dziecka Środowisko przyrodnicze
Borów Tucholskich

Obrzędowość regionu Borów Tucholskich Region, Polska,Świat

1. Dom i moi najbliżsi.
Dziecko:
- zapamięta imiona i stopień
pokrewieństwa najbliższych:
pradziadków, dziadków,
rodziców rodzeństwa,
- ogląda zdjęcia i pamiątki
rodzinne,
- przygotuje z rodzicami
drzewo genealogiczne rodziny
- wyszuka stare przedmioty
i umieści je
w izbie regionalnej,
- zaprosi starszych członków
rodzin
i wysłucha ich opowiadań w
gwarze borowiackiej,
- zapamięta
wyrażenia gwarowe,
- zaprosi członków swoich
rodzin na różnego rodzaju
uroczystości organizowane
w przedszkolu.
2.Moje przedszkole.

1.Poznaję przyrodę w
naturze.
Dziecko:
- odwiedzi
zaprzyjaźnionych leśników
podczas różnych pór roku,
- dokona obserwacji
przyrody w parku, nad
jeziorem, w polu, na łące,
- zorganizuje zabawy i
zajęcia naświeżym
powietrzu,
- zwiedzi zieloną szkołę w
Woziwodzie,
- odwiedzi Muzeum Borów
Tucholskich,
- wykona zadania na
ścieżce dydaktycznej
w Gołąbku,
- weźmie udział w
plenerze malarskim,
2.Wykorzystuję
tworzywo przyrodnicze.
Dziecko:

1. Dożynki borowiackie.
Dziecko:
- zaobserwuje proces powstawania chleba
(od ziarna wysianego w polu, zebranie
ziarna, mielenie w młynie, aż po wypiek
bochenków),
- wykona wieniec dożynkowy,
- weźmie udział w dożynkach gminnych.
2. Andrzejki Borowiackie.
Dziecko:
- wykorzysta wróżby charakterystyczne dla
naszego regionu.
3. Adwent i Boże Narodzenie
u Borowiaków.
- zaśpiewa pieśni adwentowe i pozna
religijne aspekty adwentu,
- wykona tradycyjne ozdoby choinkowe,
- pozna zwyczaj kolędowania Herodów,
- przygotuje jasełka dla rodziców i
młodszych kolegów,
- wykonaćwiczenia słownikowe w oparciu o
inscenizowane teksty i wiersze,
- zaśpiewa tradycyjne kolędy,
- wykona potrawy wigilijne na bazie

1.Bory Tucholskie region, w
którym mieszkam.
Dziecko:
- zaznaczy na mapie region
Borów Tucholskich, Tucholi i
Cekcyna,
- umiejscowi rzekę Brdę,
- rozpozna herb Cekcyna i
powiatu,
- wyodrębni cechy
charakterystyczne regionu: strój
ludowy, hafty, gwara,
- rozpozna cechy
charakterystyczne krajobrazu.
2. Inne regiony Polski.
Dziecko:
-porówna cechy
charakterystyczne naszego
regionu z odpowiednimi
elementami regionów
kociewskiego, kaszubskiego,
śląskiego, mazowieckiego oraz
regionów górskich,
- rozróżni muzykę
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Dziecko:
- wykona prace na rzecz
przedszkola,
- weźmie udział w
zagospodarowaniu kącików
zainteresowań, kącików zabaw,
- umieści przyniesione z domu
stare przedmioty w
przedszkolnej izbie
regionalnej,
- dekoruje przedszkole.

3. Moja rodzinna
miejscowość.
Dziecko:
- pozna instytucje użyteczności
publicznej, w których pracują
ich rodzice,
-pozna zabytki, pomniki w
naszej miejscowości,
- odtworzy opowiadania na
podstawie historii usłyszanych
w domu,
- wyjaśni potrzebę istnienia
niektórych elementów
infrastruktury, takich jak:
przepompowniaścieków,
wody, stacja redukcyjna gazu
ziemnego,
- przyswoi sobie nazwy
niektórych ulic Cekcyna,
- pozna zakłady rzemieślnicze,

- wykorzysta
tworzywo
przyrodnicze do wystroju
placówki,
-zaproponuje naturalne
formy ruchu.
- zgromadzi różnorodne
elementy przyrodnicze
w kącikach przyrody i
wykorzysta je do zabaw
twórczych,
- pozna sposób
gromadzenia i
segregowania tworzywa
przyrodniczego,
- policzy elementy
przyrodnicze,
- wykona prace
plastycznych
z tworzywa naturalnego.
3.Przekazuję wiedzę
o środowisku
przyrodniczym.
Dziecko:
- wysłucha wiersze i
opowiadania
na temat Borów
Tucholskich.
- rozpozna zwierzęta
i rośliny charakterystyczne
dla Borów Tucholskich,
-wsłucha się w głosy

grzybów.
4. Karnawał
u Borowiaków.
Dziecko:
- pozna zwyczaje zapustowych naszego
regionu (między innymi bale i zabawy),
- zatańczy regionalne tańce: „Mietlarz”,
„Walcerek”, „Polka Borowiacka”,
5. Wielkanoc w Borach Tucholskich.
Dziecko:
- pozna wielkanocne tradycje regionu w
postaci palm wykonanych z bazi
wierzbowych i traw, dyngowania w
poniedziałek wielkanocny gałązkami
brzozowymi
i jałowcem (dyngujący otrzymują dar w
postaci jajek),
- przygotuje gniazdka dla zająca,
- upiecze babę wielkanocną,
- przygotujeświęconkę,
- wykona kraszanki.
6. Topienie Marzanny Borowiackiej,
- Dziecko wykona kukłę ze słomy i ubierze
ją w strój borowiacki (wykonany z papieru).
7. Borowiacka nocświętojańska.
Dziecko:
- wykona wianki.
- wysłucha legendę o kwiecie paproci.
8. Sztuka ludowa regionu.
Dziecko:
- spotka się z plecionkarką koszyków z
korzeni sosny,

charakterystyczną dla
poszczególnych regionów,
- zatańczy tańce ludowe
niektórych regionów.
3. Polska – moja Ojczyzna.
Dziecko:
- pozna symbole narodowe godło,
flaga,
- pozna stolicę Polski i
największe rzeki Wisłę iOdrę,
- wysłucha legendy i podania
związane z historią Polski.
- zgromadzi ilustracje i
pocztówki ukazujące piękno
naszego kraju.
4. Jestem cząstką świata.
Dziecko:
- pozna symbole narodowe
innych krajów,
- zaznajomi się z kulturą innych
narodów.
- wyjaśni zagrożenia dla całego
świata wynikające z braku
właściwej ochronyśrodowiska
naturalnego.
- weźmie udział w akcji
„SprzątanieŚwiata”.
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w których pracują ich bliscy
(tradycyjne i nowoczesne),
- wysłucha legend i opowiadań
dotyczących historii naszej
miejscowości,
-wykona album „Moja
miejscowość”,
- podejmie działania w celu
upiększenia przedszkola i jego
otoczenia,
- zadba o czystość środowiska
naturalnego
w Cekcynie
(segregowanieśmieci do
pojemników ustawionych w
naszej miejscowości).

otaczającej przyrody
(stosowanie zabaw
ortofonicznych i
słuchowych),
- przeprowadzi zabawy
badawcze
z wykorzystaniem
materiału przyrodniczego
lub eksponatów z izby
regionalnej.

- zaobserwuje pracę hafciarki,
- wykona podstawowe elementy haftu
borowiackiego,
- nazwie istotne jego elementy
( kolor, kształt),
- wykorzysta motywy haftu borowiackiego
w pracach plastycznych oraz wystroju
placówki.
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II. PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 6 - LETNICH

MIESI ĄC SYTUACJA EDUKACUJNA ZAMIERZONE EFEKTY UWAGI

WRZESIEŃ 1.Poznaję przedszkole.

2.Wycieczka po ulicach
Cekcyna.

3.Udział w akcji
„Sprzątanieświata”.

- Dziecko pozna pomieszczenia przedszkola i
ich przeznaczenie
( między innymi izba regionalna).

- Dziecko pozna nazwy instytucji takich jak:
szkoła, urząd gminy.
- Dziecko przyswoi sobie nazwy ulic Szkolna,
Główna.
- Dziecko posprząta teren wokół przedszkola.
- Dziecko segregujeśmieci ( papier, szkło,
złom i plastik).

PAŹDZIERNIK 1. Las jesienią – wycieczka do
zaprzyjaźnionej leśniczówki.

2. Nauka hymnu przedszkolnego
„Przedszkolacy Borowiacy”.

3. W chacie borowiackiej – spotkanie z
babcią w izbie regionalnej.

4. Wycieczka do Muzeum Borów
Tucholskich

-Dziecko rozpozna i nazwie niektóre zwierzęta
żyjące w okolicznych lasach: zając, lis, sarna,
oraz drzewa: sosny,świerki, dęby, brzoz
- Dziecko wyjaśni sens słowa piosenki.
- Dziecko zapamięta melodię.

- Dziecko osłucha się z gwarą borowiacką.
-Dziecko zaobserwuje czynności wykonywane
dawniej na wsi.
- Dziecko odczyta wyrazy: waska, koponka,
deka.

- Dziecko przestrzega zasad zachowania w
muzeum.
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LISTOPAD
1. Wycieczka na cmentarz, zapalenie zniczy
przy pomniku poległych w czasie wojny.
2.Legenda o cekcyńskim jeziorze
słuchanie opowiadania dziadka jednego z
wychowanków.
4. Moja Mała i Duża ojczyzna.

5.Wprowadzenie hymnu państwo
wego.

6.Oglądanie przeźroczy przedstawiających
legendę pt. Lech, Czech i Rus.

7.Polska flaga – wykonanie z papieru

9. Nauka tańca borowiackiego „Walcerek”

10. Andrzejkowe zabawy z rodzicami.

- Dziecko odczuje potrzebę dbania o pamięć
przodków.

-Dziecko pozna legendę związaną z rodzinną
miejscowością.

-Dziecko umiejscowi na mapie Polski Bory
Tucholskie i Cekcyn.
- Dziecko rozpozna i opisze Godło i Flagę
Polski, Godło Cekcyna i Powiatu.
- Dziecko pozna treść i melodię utworu.
-Dziecko potrafi zachować odpowiednia
postawę podczas słuchania hymnu.

- Dziecko wyszczególni elementy akcji oraz
wymieni bohaterów opowiadania.

-Dziecko wykona flagę z papieru.
-Dziecko udekoruje flagami okna przedszkola z
okazji święta „Niepodległości”.

- Dziecko zaśpiewa słowa i melodię utworu.
- Dziecko rozumie wyrażenia gwarowe
występujące w utworze.
- Dziecko pozna kroki tańca.

- Dziecko zna tradycje andrzejkowe.
- Dziecko bawi się wspólnie z rodzicami.

-Dziecko opisze sposoby przechowywania
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11. Jak borowacy przygotowują się do zimy
- wycieczka do zagrody rolników.

zapasów.
-Dziecko zaobserwuje przygotowania do zimy
ludzi i zwierząt.

GRUDZIEŃ 1. Ślązacy i borowiacy

2. Nauka pieśni adwentowych.

3. Jasełka – inscenizacja.

4.Kolędowanie Herodów.

5.Borowiackie ozdoby choinkowe.

5. Stroimy borowiacką choinkę.

6. Śpiewamy kolędy.

-Dziecko porówna cechy charakterystyczne
śląskiego i borowiackiego stroju ludowego.
-Dziecko wyróżni cechy charakterystycze
krajobrazu obu reginów.
-Dziecko pozna słowa i melodię wybranej
przez katechetkę pieśni adwetowej.
-Dziecko przygotuje inscenizację Jasełek dla
młodszych kolegów i rodziców.
-Dziecko odwiedzi zżyczeniami
zaprzyjaźnione instytucje.

- Dziecko wykona ozdoby z naturalnego
tworzywa według wzoru i własnego pomysłu.
- Dziecko ustali wspólnie z kolegami jak
ozdobią choinkę.
- Dziecko zna słowa i melodie kolęd
„Przybierzeli do Betlejem”, „Wśród nocnej
ciszy”.

STYCZEŃ 1. Zapusty borowiackie.

2. To nasi najbliżsi.

-Dziecko pozna tradycje związane z witaniem
nowego roku i karnawałem.
-Dziecko poprawnie odpowiada na zagadki.
- Dziecko dzieli się informacją o rodzinie.
- Dziecko wskaże osoby i miejsca znajdujące
się na zdjęciach umieszczonych w albumie.
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3.Wystawa drzew genealogicznych
wykonanych przez dzieci i ich rodziców.
4.Upominki dla gości – wykonanie laurek z
elementami haftu borowiackiego.
5. Uroczystość z okazji „Święta Babci
i Dziadka”.

-Dziecko zmobilizuje siebie i rodziców do
szukania „korzeni” rodziny.
- Dziecko zna kolory charakterystyczne dla
tradycji borowiackiej.

- Dziecko wykona wiersze i piosenki dla
seniorów.
- Dziecko zaprosi do wspólnej zabawy
dziadków i babcie.

LUTY 1.Las zimą – wycieczka do zaprzyjaźnionej
leśniczówki.

2.Nauka tańca „Polka borowiacka”.

- Dziecko uczestniczy w akcji pomocy
zwierzętom w czasie zimy.
- Dziecko obserwuje zmiany zachodzące w
przyrodzie.

- Dziecko stawia kroki właściwe dla polki,
odróżnia melodię innych tańców ludowych
(krakowiaka, trojaka, kujawiaka).

MARZEC 1.Zajęcia kobiet w Cekcynie - wycieczka do
zakładu krawieckiego i ośrodka zdrowia.
2.Haft borowiacki spotkanie z hafciarką,
próby samodzielnego haftu.

6. Borowiacka Marzanna – wykonanie
kukły ze słomy.

Dziecko pozna pracę kobiet.

- Dziecko dobierze właściwe kolory i elementy
haftu.
- Dziecko nazwie poszczególne elementy
haftu.
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5. Topienie Marzanny – wycieczka nad
jezioro.

- Dziecko wykona ozdoby związane z
folklorem borowiackim ( elementy haftu,
właściwe kolory stroju).
- Dziecko odróżni haft borowiacki od
kociewskiego i kaszubskiego.

- Dziecko weźmie udział w kultywowaniu
tradycji.

KWIECIEŃ 1.Wielkanocne zwyczaje w Borach
Tucholskich.

2. Wykonanie palm wielkanocnych z bazi i
traw.

3. Kiermasz palm przed kościołem w
Niedzielę Palmową.

4.Kraszanki – tradycyjne zdobienie jajek.

5. Koszyki z korzeni sosny – spotkanie z
twórczynią ludową

- Dziecko nazwie czynności związane z
tradycją(„dyngowanie” gałązkami jałowca lub
brzozy).
- Dziecko określi potrawy charakterystyczne
dla tychświąt.
- Dziecko wymieni co powinno znajdować się
w „Święconce”.

-Dziecko zestawi materiał przyrodniczy w
odpowiednią kompozycję.

- Dziecko wraz z dorosłymi weźmie aktywny
udział w sprzedaży efektów swojej pracy.
- Dziecko pozna tradycyjne sposoby zdobienia
jajek.

- Dziecko zaobserwuje jak powstają koszyki z
korzeni sosny.

MAJ 1. Wycieczka z mapą – rozmowa przy
mapie polski.

2.„Rodzinna wieś” nauka wiersza Ireny
Landau.

- Dziecko wskaże na mapie Polski Warszawę,
Tucholę, Cekcyn, Wisłę, Brdę.

-Dziecko zapamięta treść wiersza.
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3.Wycieczka do Woziwody – zielonej
szkoły.

4.Zajęcia mężczyzn w Cekcynie dawniej i
dziś - wycieczka do kuźni i stacji
diagnostycznej.

5.Wizyta w Urzędzie Gminy.

6.„Święto rodziny” spotkanie w przedszkolu
wychowanków i ich rodzin.

- Dziecko utrwali nazwy wcześniej poznanych
roślin i zwierząt.

- Dziecko porówna narzędzia stosowane
dawniej i dziś.

Dziecko wykona prace
-Dziecko pozna władze samorządowe.

- Dziecko przeżyje spotkanie rodzinne w
przedszkolu.

CZERWIEC 1. Dzieci z różnych krajów – rozmowa
przy obrazkach.

2. Wiosenna wycieczka naścieżkę
dydaktyczną „Jelenia Wyspa”.

3. Wiosenne kwiaty- malowanie farbami w
plenerze podczas wycieczki.

4. Wyjazd do stadniny koni.

- Dziecko zaobserwuje różne rasy ludzi, które
różnią się tylko kolorem skóry.
- Dziecko zaobserwuje,że na świecie istnieje
różnorodność kultur (muzykę, sztukę ludową,
tańce, ubiory).

-Dziecko nazwie niektóre kwiaty chronione.
- Dziecko rozpozna i nazwie rzeki: Stążkę i
Brdę.

- Dziecko nazwie malowane przez siebie
kwiaty.
- Dziecko uporządkuje po zakończeniu
malowania miejsce pracy.

- Dziecko zaobserwuje zachowanie koni,
bocianów i innych zwierząt żyjących w
stadninie.
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5. NocŚwiętojańska – słuchanie
opowiadania nauczycielki.

-Dziecko pozna legendę o kwiecie paproci.
- Dziecko przygotuje wianki do puszczania na
wodę.

SIERPIEŃ 1. Wycieczka na pole uprawne.

2.„Od ziarenka do bochenka” – omawianie
historyjki obrazkowej.

3. Wieniec dożynkowy- wykonanie wieńca
z zastosowaniem plonów pól i ogrodów.

4.Dożynki – święto plonów rozmowa
podsumowująca.

5. Udział dzieci w dożynkach gminnych.

-Dziecko zaobserwuje kłosy zbóż.
- Dziecko nazwie i rozróżni podstawowe zboża:
żyto, pszenicę, jęczmień, owies.

-Dziecko wymieni etapy wypieku chleba i
wyjaśni genezę jego powstania.

-Dziecko wykorzysta w pracy różnorodny
materiał i techniki: wycinanie, klejenie,
malowanie.

- Dziecko wyjaśni słowa: dożynki, plony.
- Dziecko uzasadni znaczenieświęta plonów.

-Dziecko wspólnie z dorosłymi przygotuje
uroczystość.
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III. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJ ĘĆ

Scenariusz 1
Przedszkole Gminne w Cekcynie – grupa 6-latków
Temat: W borowiackiej chacie.
Cele:zapoznanie dzieci z pracami domowymi dawnych gospodyń wiejskich,
oglądanie i praktyczne stosowanie sprzętu domowego (pranie), wzbogacenie
słownika dzieci o gwarowe określenia poznanych przedmiotów.
Przebieg sytuacji edukacyjnej:
L.p. Zadania edukacyjne Zamierzone

efekty działań
Środki
dydakty-
czne

1. Dzieci wraz z nauczycielką wchodzą do
izby regionalnej, gdzie dzisiaj
gospodynią jest jedna z babć
przedszkolaków. Babcia ubrana w
sposób tradycyjny (chustka, długi
fartuch). Gospodyni siedzi iśpiewa:
„Była babuleńka rodu wysokiego,
miała koziołeczka, bardzo rozpustnego,
Fik, myk, szady, mach, ciach, ciach bardzo rozpustnego.
A ten koziołeczek, bardzo był rozpustny zjadł swej
babuleńce zagony kapusty,
Fik, myk, szady, rady, mach, ciach, ciach, zagony
kapusty.”
Witajta gzuby! Skąd przyszliśta?
Następnie gospodyni opowiada dzieciom o dawnym
życiu na wsi demonstrując przy tym sprzęty
zgromadzone w izbie regionalnej.

-Dziecko osłucha
się
z gwarą
borowiacką,

-Dziecko
zaobserwuje
czynności
wykonywane
dawniej na wsi.

Wyposaże-
nie izby
regionalnej

2. Pranie w wasce. Dzieci kolejno próbują
prać za pomocą tary
i szarego mydła w metalowej wanience,
do której nalewają wodę z wiadra.

- Dziecko
wykona
czynności
związane z
praniem.

Wanna
ocynkowa-
na, tara do
prania, szare
mydło.

3. Zabawa„Ślepa Babka”. Gospodyni uczy
dzieci tej starej zabawy. Dzieci chodzą
w kole
i śpiewają. W środku koła stoi jedno
dziecko z opaską na oczach. Po

-Dziecko
z opaską na
oczach odszuka
kolegę

Chustka na
głowę.
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zakończeniuśpiewu dzieci uciekają
przed „ślepą babką”. Ciuciubabka po
schwytaniu kogoś musi rozpoznać go
po głosie.
„ Staraślepa ciuciubabka po omacku
chodzi.
Szuka poczciwego dziecka, co ją
oswobodzi.
Ciuciubabko chodź tu bliżej, bardzo cię
prosimy.
Zgadnij kto to, powiedz kto to, to cię
wnet zwolnimy”

i rozpozna
go po
głosie.

4. Gospodyni częstuje dzieci upieczonymi
wcześniej ruchankami ( racuchy)

- Dziecko nazwie i
dokona degustacji
potrawy
regionalnej.

5. Globalne czytanie napisów
w gwarze borowiackiej

-Dziecko odczyta
napisy
w gwarze
borowiackiej.

Napisy do
globalnego
czytania:
deka, tara
koponka,

6. Pożegnanie z gospodynią. Dziecko
zaznaczy na tablicy znaczek słoneczko,
które odzwierciedla jego uczucia.

-Dziecko dokona
oceny spotkania.
Pożegna
gospodynię

Słoneczka z
różnymi
grymasami
twarzy



18

18

Scenariusz 2

Przedszkole Gminne w Cekcynie - grupa dzieci 6 -letnich

Temat: To nasi najbliżsi.
Cele:Opisywanie i obserwacja więzi rodzinnych w swojej rodzinie i rodzinach
innych, wzbudzanie zainteresowania własną rodziną, uaktywnianie relacji
między dziećmi w ich wypowiedziach werbalnych i niewerbalnych,
wprowadzenie litery „A” „a”.

Przebieg sytuacji edukacyjnej:

L.p. Zadanie edukacyjne Zamierzone
efekty działań

Środki
dydakty-
czne

1. Zagadka odczytana przez nauczycielkę „
Ma ją chłopczyk, ma dziewczynka, ma
też kucyk, szpak, kaczuszka, wnuczki,
ciocie i kuzynki – wszyscy mają swe...
( rodzinki )

- dziecko poda
poprawną
odpowiedź.
(rodzina)

Zagadka

2. Rozmowa z dziećmi na temat ich rodzin.
- Z ilu członków składa się twoja

rodzina?
- Czym zajmują się twoi

najbliżsi?
- W jaki sposób najchętniej

odpoczywacie?
- Gdzie mieszkają twoi

dziadkowie?

-Dziecko
podzieli się
informacją o
rodzinie,
sposobach
odpoczynku.

3. Zabawa improwizowana „ Pokaż co
robią twoi rodzice i dziadkowie”.

-Dziecko
pokazuje ruchem
czynności
wykonywane
przez
najbliższych.

4. Wysłuchanie wiersza Teresy Chwastek – Wiersz
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Latuszkowej
pt. „Album rodzinny”

Mamy pewną książkę, grubszą, cenniejszą od innych
-to stary, spięty klamrą album rodzinny.
Z szafy wyjmuje go babcia, ostrożnie na stole kładzie
i wodząc palcem po zdjęciach
w głąb czasu nas prowadzi.
Tu mama! z mysim ogonkiem...
kiedy dziewczynką była.
Babcia? W fartuszku, w mundurku. Tak do szkoły
chodziła.
Tata w wojskowym mundurze- był wtedy naćwiczeniach.
Dziadek ? z fajką ... w dymie i we wspomnieniach.
A na ostatniej stronie –może nas rozpoznacie?
Ja, moja starsza siostra i Psotka – nasz przyjaciel.

-Dziecko
wymieni
postacie
występujące
w wierszu.

Teresy
Chwastek –
Latuszko-
wej.

5. Prezentowanie przez dzieci swoich
rodzinnych albumów.

-Dziecko wskaże
osoby i miejsca
znajdujące się na
zdjęciach
umieszczonych
w albumie.

Albumy
rodzinne
dzieci.

6. Analiza fonemowa wyrazu: album
- liczenie ilości głosek w wyrazie
- liczenie ilości sylab w wyrazie
- układanie nakrywek i przeliczanie ilości
głosek w wyrazie.
- zapoznanie z literką A, a
- kojarzenie literki z przedmiotami
zjawiskami.

-Dziecko dokona
analizy
fonemowej
wyrazu,
przeliczy głoski,
skojarzy literę
„a” z wybranym
przedmiotem,
zjawiskiem.

Nakrywki
litery,
wyraz
album

7. Wyszukiwanie wyrazów z głoską „a” w
nagłosie, wygłosie
i w środku wyrazu.

- Dziecko poda
przykłady
wyrazów
z głoską „a”

napisy z
wyrazami
zawierający
mi literę
„a”

8. Zabawa ześpiewem „Rolnik sam
w dolinie”

-Dziecko potrafi
respektować
reguły zabawy.

9. Ewaluacja – „Najbardziej podobało mi
się podczas dzisiejszego zajęcia...” –
dzieci kolejno wypowiadają się

-Dziecko dokona
oceny zajęć.
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IV. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja jest ważnym elementem procesu uczenia się, polegającym na
zbieraniu danych, ich analizie, interpretacji formułowaniu
i wniosków.

Przewidywanym efektem realizacji programu autorskiego „Przedszkolacy
Borowiacy” będzie przyswojenie przez dzieci wiadomości dotyczących regionu
borowiackiego, jego specyfiki, tradycji kultury. Dzieci poznają sztukę ludową,
przyrodę oraz przedmioty codziennego użytku stosowane dawniej.

Proponowane poniżej karty pracy mają na celu sprawdzenie poziomu
przyswojonych przez dzieci treści oraz odczuć jakie towarzyszyły dzieciom w
trakcie zajęć z edukacji regionalnej. Karty pracy mogą być uzupełnione przez
dzieci przed rozpoczęciem realizacji programu, bezpośrednio po
przeprowadzonym zajęciu oraz po zakończeniu realizacji programu.

Wyniki analizy porównawczej posłużą do wyciągnięcia wniosków
do realizacji w latach następnych.

Karty pracy dołączono w formie załączników.


