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Współczesne przedszkolc ma na celu rozwiiać człowicka trt'órczego. otwartego,
pcwnie poruszająoęgo się w świecic wartości. a więc umic.iącego dokonywać tra|nych
lvyborów Aby wychować takiego ozłowieka. u,ażne jest ukształtowanie pttczucia
tożsamości regionalnej jako podstawy Zaangażowania Się w sprawy własnego regionu.

Wiek przedszkolny jest najwłaściwsZym momentem rozpoczęcia edukacji regionalnej'
pozwala bowiem już od najmłodszych lat dzięki różnym zajęciom i formom pracy
promować wśród dzieci miasto. region. przedszkole' czy rodzinę. Dzieoko powinno znać
swoje korzenie, historię swojej rodziny. miasta, regionu, pielęgnować tożsamość regionalną
i narodową oraz utrwalaÓ pocZucie przynależności do społeczności lokalnej.

Integracja z rc.Jziną i społecznością lokalną daje podstawę do tworzenia wiqzi ze
srt'oim miastem, regionem, poznania bogactll'a tkwiącego w kulturze, zwycza1ach, pieśniach
ludowych, gwarzc.

Program ,. Patrzę na moje miasto'. został napisany z myślą o rozbudzaniu wśród dzieci
zainteresowań własnym mie'jscem urodzenia. zamieszkania, z z'iemią swoich przodków.
Mamy nadzieję. Źe ukazanie piękna i nicpowtarzalności lokalnego środowiska
przyrodniczego. historycznego i kulturowego. poznanie bogatei tradycji i kultury regionu.
pozwoli ukształtować u dzieci postaw}' pełne szacunku wobec tradyc.ji ' a zarazem twórcze,
kreatywne i otrł arlc wobec śu iata'

Dziecko rozumiejące historię i propagujące tradycje najbliższego regionu, będzie
w przyszłości prawdziwym Europejczykiem. który szanuje inne kultury i jednocześnie jest
dumny z własnej tradycji narodowej.

Charakterystyka programu

..Patrzę na moje miasto'' jest proglamem przeznaczonym do realizacji z dziećmi
w wieku przedszkolnym. Stanowi rozszerzenie treści zawartych w programie ..Odkrywam
siebie i świat'. pod kierunkiem t]. Strzelczyk. zatwicrdzonym przez MHNis
i dopuszczonym do uĄtku powszechnego pod numerem (DKOS-40l3- l/0l) '

Program jest adresowany i dostosowany do możIiwości psychofiirycznych dzieci
sześcioletnich. Czas jego trwania zaplanowano na jeden rok szkolny. l'lanowanie prac1'
w ciągu całego roku szkolnego opierać się będzie na cyklu zmian pór roku i cyklu roku
obrzędowego. Trcści kształcenia zawartc w programie realizowane bę<lą w myśl zasady, Ż'c
przyb|iiamy dzieciom w pierwszej kolejności treści dotyczące ich najbliższego środowiska,
rodziny. przedszkola, dzielnicy. poszerzając stopniowo o obserwacje ipoznanie dalszych
środowisk: miasta' regionu' kraiu. 
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Nalcży podkreś|ić. że działania o oharakterzc rcgionalnym nic mogą sprowadzać się
tylko do pracy edukaoyjnei z dziećmi. Realizacja programu zakłałJa statą współpracę
z rodzioami. ciekawymi ludźmi. instytucjami i organizacjami działającymi w terenie, przed
którymi mozna zaprezentować swojc tlsiągnięcia' doświadczenia, a jednocześnie czerpać
cickawe pomysty zc rłspółprac1 z nimi.

W programie Zawartc są szczcgółowc zagadnienia. metody i fbrmy pracy' środki
realizacji i przewidywane osiągnięcia dzieci. którc stanowią wyznacznik jego realizac.ii'

Materiał kształcenia uieto w nieciu blokach tematvoznvch:

l. Moja rodzina
Poznawanie własnc.i rodziny stopnie pokrewieństwa. odnajdywanic swo|cgo
mic.isca w rodzinie, interęstrwanię się historią i tradycjami swoj cj rodziny, crynne
uczestnictwo w Źvciu rodzinv.

I l . Moje przedszkole
PtlzwaIa na od na.it.|yrł an ie swo.jcgtl mic.jsca w grupie rówieśniczci. rozwiianie
postawy współgtlspodarza placówki organizacja życia w grupic i przedszko|u.
rozumienia i przestrzegania zasad współżycia w grupic. wspćlł<lziałanic przcdszkola
z rodzicami. z'naczenie orzedszkola rł' środowisku.

I l l .  Moje  mias to
Umożliwia dziecku poznanic własnej miejscowości _ nazwa i historia miasta.
podania i legendl'. zabytki. pomniki. instytuc.ie i obickry- rekreacyine" znani
mieszkańcy miasta oraz uczestniczenie w życiu spoteczności lokalnej

|V. Mój region
L]możliwia dziecku poznanie bogate.j
i  obrzędy. piękntl śląskic' i  gwary oraz
regionalnych w przedszkolu

kultury i trad-vcji regionu -folklor, zwyczaie
uczestniczcnie i orsanizowanie uroczvstości

V. Wodzisław Sl. - miasto pogranicza
Rozbu<lza u dzicci zacickawięnie światem.
rówieśnikćlw w Czochach (Karwina)
wiadomoŚciami i umieiętnościami.

chęć poznania życia codziennego swoich
i dzielenia się z nimi zdobytvmi

Procedura osiągania celów

Celem nadrzędnym programu jest:

Wyposażcnic dzieci w wiedzę o rcgionie, ukazywanie wartości tkwiących
w przyrodzie. kulturzo i sptlłccznym ottrczeniu dziecka oraz kształtowanie w dziociach
poczucia własnej tożsamości i więzi emocjonalncj z regionem.



Z ce|u nadrzędnego wyprowadzono cele ogó|ne:

l. Rozwijanic wartoŚci rodzinnych związany ch z wańościami lokaln.v.mi
2. Rozwijanie oer:h prospołecznych umożliwiających współpracę w grupic rówieśniczej
3. Poznanie bliŹszego i dalszego otoczenia miasta w którym dzieci ż-v.ią i wzrastają
4. Budzenie poczucia przynależnośoi do społeczności loka|nej
5. Poznanie specyfiki swoicgo rcgionu ijego znaczenia dla kra.iu
ó. Budzenic ciekawości i zyczliwości wobec świata. który nas otacza

Zadania przedszkola:

l. Umożliwicnic poznania najbliższego środowiska. wzmacnianie więzi rodzinnych

2. Wprowadzanie w życie kulturalne wspólnoty Iokalnej

3. Kształccnie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej

Warunkiem właściwej realizacji programu rcgionalnego będzie stosowanic róinorodn1-ch
metod i lbrm pracy.

Metody i  formy pracy z dziećmi:

podające: pogadanki' rozmowy. w1r'liady. praca z literaturą. materiałem zródłowym. słuchanie
legcnd' podań

_ poszukujące - działania w terenie: wy'cieczki. Spacer}.. Spotkania z ciekawymi lu<lŹmi.
gromadzenie informacji. materiałów. pocnówek. cksponatów do kącika regionalncgo. za.ięcia
n'bibl iotece

_ twórczc: organizowanic uroczystości, wystaw. udział w koŃursach. wykonywanie prac
o charaklerze regionalnym. przygotowywanię ozdób i dekoracji świą1ecZnych - kiermaszc

Dz'iałania prowadzone Ędą z całą grupą' maĘch zespołach i indywidualnic w miarę potrzeb.



TRESCI PROGRAMOWE I OCZEKIWANE REZULTATY

TcmaĘ zajęć

l .Poznajemy swoją
rodzinę

2.Praca zawodowa ro-
dziców _ obowiązki
w rodzinic

3.Dom rodzinny

4.Wspólne Zainterso.
wania. spędzanie
wolnego czasu

Formy realizacji

Rozmowy' na temat iycia rodziny.
wywiady z członkami rodziny'
opis i prczentacja rodziny
Prezentacja zd.jęć rodzinnych.
a]bumów tworzenie drzewa
genealogicznego
Zabaw.v tcmatyczne dotyczące
Żrcia r-t rr.ldzinic odtwarzanie
scenek z uwzględnieniem roli
dziecka
Cz1tanic tekstów Iiterack ich
o życiu innych rodzin

Wywiady i rozmowy na temat
pracy domowej i zawodowej
e złonków rr. ldz in1. podkrcślenie
jej wańości społecznej
Wycicczki do miejsc pracy
rodziców ( sklopy, przychodnia,
szkoła itp.)
Moje obowiązki w rodzinie -

kodeks rodziny

Od jaskini do wieiowca
Dom rodzinny moich dziadkórt.
Lubimy swoje doml
Praca plastyczna:
..Mój dom rodzinny..

Rozmowy na terrrat wspólnych
zainteresowań planowanie <1nia
z' rodziną
..Przy ognisku siądŹ z nami.' -

spotkanie pxlpołudniowe
w ogródku prze<lszko lnym. dawne
i współczesnc zabawy dziecięce

Oczekiwane rezu|taĘ

przedstawia się imicniem
inazwiskiem
zna członków bliiszej
i dalszej rodziny, nazywa ich
po imieniu
prawidłowo okrcśla stopień
pokrcwicństwa w rodzinie
w1aściwic uiywa słów:
babcia. prababcia. kuzyn itp.
potrali przedstawić swoją
rodzinę za pomocą róznych
środków wyrazu
okazuje szacunek członkom
rodziny

wie. gdzic pracu.ią rcldzice
zna charakter pracy
zawodowej i domowcj
rodziców opisuje ich
czynności
lna swoje obowiązki
i obowiązki domowników
respektujo prawa wszyslkich
członków rodziny

wie. jak micszkano dawniej.
a.jak mieszka się dziś
sosuje okrcśIcnia dom

.jednorodzinny. blok
zna rozkła<l mieszkania
i przemaczonie pomieszczeń

; podaje swój
zamie szkania

adres

opowiada o ulubionych
zajęciach i zaintercsowaniach
domowników
planuje popołudnie z rodziną
znaza|saslry swo ich rodziców.
chętnie bierze udział
w spotkaniu rodzinnym



5.Poz'najomy historię
i tradycje rodzinne

oglądanie album(lq ksiąŹek
pamiątek z'ul iązan1ch z historią
i tradycjami rodzinnymi
Rozmowl i ny'rviady z czlonkami
rodziny
Pamiętanie o ważnych dla rodziny
datach ( urodziny. jubilcusze,
święta)
( )hml ślanic i  pr7vgoto\Ą\\\anie
niespodzianek sprarł,iających
radość członkom rodziny
Prace plastyczno:
.."Portrct dzia<ika i babci"
..()brazek dla mtl ich najbliższych..

wypowiada się na temat
zdjęć i pamiątek rodzinnych
zna histclrię swo.iej rodziny.
dzieli

t

slę Swolml

wiadomościami z innymi
pomaga w organizacji
i bierze ldział w
uroczystorfo iach rodzinnych
przygotouuje nicspodzianki
dla członków rodziny



TemaĘ zajęć

I . Znam mo.je
przedszkolo

2. Wokół mo.jcgo
przedszkola

3. Droga do przed-
szkola

Formy realizacji

Zwiedzanie budynku prz-edszkol
nego Ioka Iizac.ia pomieszczcń
i ich przcznaczenie
Spotkanir I rozmowv
z pracownikami przedszkola
obserwacja ich pracy
Rozmowy na temat sali
przcdszkolnu.j i .iei lł }posazcnic
Iun kcjc kącikórt zaintcresowan
Zabaviy tematyczne zsviązane
z ż.vcicm przedszkola

Zapoznanic z tabl icam i
infbrmacyjnymi na budynku
przedszkola
A.r icdza n ie przcJszkrrlnego
ogródka
W,vcieczki i spacery w pobliżu
przedszkola
Zabaw"v w ogrodzic
l)raca plastyczna: .,Moja droga do
przcdszkola''

Pogadanki i rozmowy w oparclu
o literaturę' ilustracje i histtlr1jki
obrazkowe na tcmat bezpiecznego

1xlruszania się po ulicy
Wycieczka do najbliŻszego
skrzyż'owania poznanie przcjścia
dla picszych. znakórt, drogou.ych
Spotkanie z policjantem
Prace plastyczne:
..Moja droga do przedszko la"
.,Znaki drogowe''
..Bezpicczny przerlszkolak"

oczekiwane rezu|taĘ

7,na budynek przedszkola
ipotral . i  s ię w nim hezpiecznie
poruszać
wie na czynr polega praca
pcrsonelu przedszkola - potrafi
nazwać zawody

lomaga w zagospodarowan iu
kącików Zainteresowań
bicrze udział w zabawach
tematycznych, odgrl'wa w nich
swoje role

podaje nazwę, numcr i adres
przcdszkola
wie. jakie urządzenia zna.idują
się w ogrćldku przedszkolnym
bezpiecznie porusza się po
ogrodzic
or icntu. ie s iq n naihl izszei
oko l icy
potrafi opisać najbliższe
otoczenic i okrcś]ić
charakterystyczne cechy
połozenie przcdszkola

potrafi opisać swoją drogę dcl
przedszkola
z.na zasady bezpiecznego
poruszania się po ulicy
przewiduie sk utki
niewłaściwego zachowania na
ulicy
zna wybrane znaki drogowe
potra1i bezpiecznie przejść na
drugą stronę ulicy
wie na czym polega praca
policjanta
obrizujc w pracach
plastycznych bezpieczeństwo
dziecka na drodzc



4.Pomajmy się

5.Wiem jak się zacho-
wać w grupie

5. Zapraszamy gości
do naszego przcd-
szkola - organizu-
jemy uroczystości
przcdszkolne

Zabawy integrujące grupę
Wypowiedzi na temat własnych
zainteresowań, upodobań
l)raca plastyczna:
'.-Ib Iubię..

Tworzenie kontraktu grufnwego
ustalenie zasad regulu.jących
izachowanie w grupie
Pełnienie lunkcji dyŻurncgc'
ustalenie 'asad i obowiązków
Zabawy integracyjne i dramowc
(.z1'ranie Iiteratury dotvczącej
Życia w grupic pzcdszkolnej
(opowiadania z cyk lu: ..[]ranklin".
,,Plastelinek")

Wspólne planowanie i udział
w, uroczystościach przedszkol-
nych o charakterze rodzinnl m.
- ..Moje święto.. - obchodzenie

urodzin w przcdszko lu
- ..Przy ognisku"
- ,.Dzicń Babci i Dziadka..
. ..Bal karnawałowy'.
- .'[)zień Mamy i Taty''.
. ',Dzień Dziecka..
-,.PoŻegnanie sześciolatkówr.
Przygotowanie imprez dla
rówicśników i sptrłeczności
lokalnej:
- . .  M i koĘ ' .
- '. Bal karnawałowy'.
- .,Festyn rodzinny"

wic do której grupy
Uc7'ęszc1'a
zna imiona swoich kolegów
zna osoby opiekujące się jego
grupą Zna plan dnia
wie. jakie są jego potrzeby
i zainteresowania szanuje
potrzeby i zainteresowania
innych

wic. co 1() jesl umowa
bierze udział w tworzeniu
kontraktu grupowego
wie, co wolno. a czcgo nic
wolncl robić na podstawie
kontraktu grup)węgo

> przyjmuJe obowiązki
dyżumego i wywiązujc się
z nich
bierze u<lział w z;rbawach
intcgracljnych
w1'powiada się na tema1
zachowania bohaterów
opowiadania

uczestniczy w organizowaniu
uroczystości przedszko lnych

> przygotowuJe upominki
i nicspodzianki dla innych
petni rolę współgospodarza
przcdszkola
zachowuje się stomwnie do
sy'tuacji stosuje fbrmy
grzocznościowe. okazujc
miłość. iyczliwość' szacunek
rł' stosunku do najbliższych



Tematy zajęć

I . Nasze osiedle

2. Mo.|a mie.jscowość

3. Poznajemy historię
powstania miasta
i .iego legendy

4. Zabytki historyczne.
pomniki

Formy realizacji

Spacer po dzielnicy miasta
obserwac.ja krajobrazu.
zabudowy, instytucji i zakładów
pracy
I{ozmtlwy na tcmat ptlrł stan ia
i pochodzenia nazwy osiedla
Przeg|ądanie zdjęc dzieInici
dawnie j i dziś

Praca Z mapą określanre
glłożenia miasta rt' regionte
ikraju
Szukanie i gromadzenre
wiadomości na temat miasla
roTmo\\ ) z rodzicami.
przeglądanie książek
i inlbrmatorów miejskich

oglądanie fi|mu edukacy.jnego:
..Moje miasto Wodzisław
Ś|ąski..
Spotkanie
.Ibrt'arzystwa 

Miłośnikóiv Zie mr
Wodzisławskiej K.Cichy
Sfuchanic legcnd zn.iązanych z
powstaniem i historią miasta
Szukanie infbrmacji na tcmat
miasta rt. ksiązkach. albumach i
infirrmatorach miejsk ich

Wycieczka do centrum miasta.
zwiedzenie muzeum
oglądanie zdjęć' fotografii,
ksiąŻek przedstalt'iających
zah1tki  i  mic. isca pamięci
narodowej

z Prezesem

Oczekiwane rezultaty

rozpoznajc i wskazuje
zak ladl prac). budynk r
uż).lecZnosci publicznc.;
i punkty usługowe
zna historię glwstania
osiedla. wie. Ż'e nazwa
osiedla pochodzi od nazwl'
byĘ KWK...1 Maja.'
r-t 1 ptlw iada się na lemat
zmian w wyglądzic osiedla
dawnie'i i dziś na podstawie
lbtografii

potrafi wsktrzać na mapie
położenic Wodzisławia Sl.
w-l micnia nicktóre dzielnice
miasta
zna naz\^ę rzeki
przepływająccj ptzez
Wodzisłarł.
r,r1micnia naz' ' t  1 n iektór; c h
mi. ' jscortości sąs iadu jąc1ch
z Wodzisłarł.icm

wie. Żc na?'wa miasta
pochodzi od imienia jego
załoŻycie|a księcia
Władysława
wie jak wygląda hcrb
Wtldzisławia
wykazuje zainteresowanie
historią swo.|e' j micjscowości
potrafi oJnwiedziec legentll
i podan ia zrt iązane
z mtastcm

potrafi wymienić' i wskazuc
na i lustracjach zabl tk i
hisIoryczne u suoim micścic
(Ryne k. Zamck' BaSŹa itp.)
gromadzi widokórt k i. zdjęcia
. organizu.ie kąci| ..Mojc
mlasto ' wodzlsław s |ąSk l
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5.Moje miastr-r

ó. Praca zawodowa
mieszkańców
Wodzisławia

7.1{odzinne krajobrazy
prz.vroda i ochrona
środowiska

Wyc ieczka do lJrzędu Miasta
Spotkanie Z prcz}dcnlęm i
pracorl'nikami urzędu
Wycieczki i spacery w obrąbie
miasla najwamiejsze instyur.je
osrodki kultur l .  micjsca rc lreac. i i
iwypoczynku
Poznanie i przybliżenie Sylwetek
znanych osób związanych
z miastem (T. Sikora. K. Cichy)
Wykonanie albumr: *Mo.le
miasto _ Wodzisław Sląski..
Organizacja miejskicgo konkursu
plaslycznego: ..Patrzq nr sri oje
miasto"

Spotkania z przedstau'icielamr
lokalnych grup z.rwodowych
(policjant. gtirnik" lekarz.
nauczy-ciel. bibliotckarz.
sprzcdawca itp. )
Wycieczki do ztrkładów pracy

Spaccry po okolicy i parku
Wyc ieczka do Nadleśnictwa
w Rybniku
Prace plastycznc ukazujące
piękno przyrody
Rozmowy i pogadanki na temat
ochronv przyrody
l]czcstnictwo w akcjach
propagujących idee cko Iogiczne
(..Swięto drzew.a... ..Dni Ziemi'.)
7'biórka materiałów wtórnych
(puszki. makulatura. baterie)

wic. gdzie zna.iduje się Urzątl
Miasta

r 7.f|d imię i nazwisko
prezydenta

> zna ośrodki kultury: WCK.
Powiatowa i Miejska
ts ibl ioteka Publ iczna. n ie, na
czym poIega ich działalność
wie. gdzie znajdują Się
micjsca rekreacl.inc: Purk
miejski. muszla koncertowa
zna miejsca do uprawiania
sponu:  MOS iR .  K  l uh
Spońowy ..Gosław... basen
Zna na7'wy druzyn piłkarsk ich
w mieście i dzielnicy: ..odra
Wodzisłaui.,
Wi lchwv"

..Wicher-

potrafi wynlicnió znane osoby
z'wiązane z miastem

potrafi wymienić zakłady
prac\ \Ą micscic i r,l ic c"
produkują
potrafi wymienić z,awody'
ludności miasta
zna naz'w y supermarketów

rozrrjżnic i nazyr,t a rt yhranc
rośliny i drzewa występujące
w najbliiszym otoczeniu
dostrzcga piękno przyrody
dostrzega
wvnikające

7agroŻ'en|a
z rozwoju

przemysłu
zna nicktórc spomby ochrony
środowiska
podejmuje działania
prockologiczne

il



4. Mój region - S|ąsk

Temat zajęć

l.Położenie. nazwa rC-
gionu .jego pochodze
nie. legendy- i podania

2.Kultura. lb lklor i tra-
. ' . ' '

d} L- lc na sląsl(u

Formy realizacji

Wycieczki po okolioach
r.l lasnego rcgionu zwicdzan ie
charakterystycznych miejsc
oglątlanic zdjęc. l.tl|derów.
fi|mów przedstawiających
rł.łasny regionalnego
Stuchanie śląskich legend
i podań- spotkania w bibliotece miast śląskich

; dostrzega i

oczekiwane rezultaĘ

poda.ic nazwę swojego rcgionu
S ląsk

wie. ż'e stolicą regionu
śląskiego są Katowice
potrafi wskazać na mapie
region śląski
wymicnia nicktórc naz\\ry

(iromadzenie
ilustracj i.

pocfówek,
eksponatów

ukazujących historię własnego
regionu

Poznanie literatur1' prezcntującej
tradycjc. zw-vczajc ludowe"
śląska gwarę i piękno .|cgo
języ'ka
Zabaw1, grutrDwe śląskie
wyliczanki. ry mowanki
()glądanie stroju ludowego
Slązaka i Slązaczki
Nauka tańcórt. piosenek
i przyśpiewek ludow1ch na
Ąęc iach muzyczro-r1.tmicznvch
Spotkania z członkiniami Koła
(ios6ldyń Wie.jskich Skrbeńsku
- Trar]r c.ia rtlhicniu przelrłorórt
na zimę k iszenie kapusty,
suszcnic owocórt'
-  Szkuhaczki ohl czaj skubania
pierza
- Roju bo.iu bojk i cznanie
bajek regionalnych
- l  radycje uielkanocnc
tradycja malowania .iajek,
robicnic palmy wielkanocnej
IJroczystości przedszkolne
o charakterze rcgionalnym
K iermasze swiątecznc
dekoracje boŹonarodzcniowe
i wiclkanocnc

oprsule
c harakterystyczną zabudowę
zna legendy' i podania śląskie
próbuje wyjaśnic znaczcnic
regionu śląskiego dla kraiu

potrafi odróżnić glt'arę śląską
od języka Iiterackiegtl
zna niektóre słowa typowe dla
gwarv rcglonu
polrafi u skazac sIrój śląski
potral i  n; micnic j"gu
element"v
umic w'lmienić części stroju
ludowego: kiecka. zopaska.
jakla
wie' jak nazywają się zespoĘ
propagującc kult  urq ludową:
, .V l ad i s l aw ia " . , .N i e  dc jmy
Się'.
potrafi zatańczyć rł 1 hrane
tańce regionaIne Grozik.
Koziorajka, l ro.jak. Miotlarz
rec}tu.ie wiersze' śpicwa
piosenki i przyśpiewki w
gwarze śląskiej w gwarz-e
śląskiej
zna niektóre tradycje i obrzędy
ludowe
prz;gotowuje uroczystości
przedszkolne zw|ązane
z tradyc.jami i zwyczalaml
regionalnymi: Andrzr'.jki.
Mikołaiki. Jasełka. Powitanie
wrosny,
zwyczaje

WieIkanoonę
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3. W śląskiej izbie

4. córnicze tradycje

Wycicczka do muzeum
obserwacja urządzcń i sprzętu
śląskiej chaty na:łcwnictwo
gwarowe
Organizacja kącika regionalnego
zbieranie eksponatów do
prz.edszkolnego
regionalnego

kącika

T,aprosz.enie taty grimika do
przedszkola Praca górnika
dawnicj i dziś
Wycieczka do saolni prz,y
PCKI-I w Wodzisławiu Śląskim
Słuchanie legend gómicz1'ch
Biesiada S|ąska spotkan ic
pokoleń
Zajęcia plaslycme:
."W kopalni"
."Grlrnicza czapka"
..Skarbnik"

potrali wvkonac dekoracyjne
ozdohl boio narodzcniowe
i wielkanocnc

wie. jak wyg|ądała dawna
śląska izba
potrafi nazyłać nicktóre
sprzęty w języku gwarowym
gromadzi eksponaty do kącika
regionalnego
wie. co o7.nacza
."eksponat"

doslrzega i wymienia różnicc
rt prac; górnika dartnieI i  dz is
rłic.  na czym po|cga praca
górnika i jakie jest jaj
znaczcnic
zae hou uje bezpieczeństwo
podczas wycieczki do sztolni
poznaje współczesne
urządzenia pomagaj4ce
rv pracy górnika
prezcntujc sr,ro jc umit. jętnośc i
podczas spotkania z rodzinami
na bicsiadzie śląskiej
pot ra li przedstawic prac\'
gómika w lilrmie p|astycznej

słowo

l l



5. Wodzisław S|ąski - miasto pogranicza

TemaĘ zajęć

l.Pozna.jemy miasto
przvgranlcznc
Karwinę

2.Zycie codzienne na-
szych rciwieśników
w Czechach

3.Pomajmy się. sptlt-
kajmy się

Formy realizacji

Korcspontlcncja z rlziccmi
'l' z,aptz'yjaź,nionego l)rzedszkola
Polskiego w Karwinie
( lg |ądanie zdjęc. i lustracj i .
ksii7ek przedstarł.iających miasto
Sfuchanie legend Józela ondrasza
,.Cudown1' chleb i inne godki
śląskie..
Wvcieczka do Karwinv

Wymiana infirrmacji z kolegamr
z ('zcch ., r-t iązanvch z Życiem
przedszkola i rodzinl u lu hio nc
zaba.rł.y.. zajęcia
Reiacjc ze spolkań 7 dziccmi ri
przedszkrr lu n Karu in ie
tradycje polskie w rodzinach

Maj(lwka wspóina zabawa na
fćstynic rodzinnym w Karwinte
Udział czcskich kolcgórv na
Olimpiadzie Przedszkolnej w
Wodzisławiu

Oczekiwane rezultaty

wic. że Karrvina była kiedyś
miastem po|skim' a obecnię
należy do Czech
zna herb Karwiny
rclz1xiznaje niektóre
charakterlstyczne obiekt,
( ratusz. pałac' rynek)
wskazuje podobieństwa do
miasta Wodzisławia
zna niektóre legendy
redaguje Iist dcl kolegów

; dzie\i Się informacjamr
Z Życla grupy

, ,,na n iek tórc zr,r ycza.ie
i tradycjc kultywowane
w rodzinach polskich
u'Czechach

potrafi narł.iązać znajomość
i porozumieć się z kolegami
z vpicdnicgo kraju
proponuje wspólne zabawy
przygotowuje niespodzianki
dla swoich kolegów

Ź prezenluJe program
anystyczny na lbstynie
opickujc się kolegami
podczas olimpiady
pełni rolę gospodarza
przcdszkola pxrdczas wizyty
w przedszkolu
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Ewaluacja

Po realizacji programu nastąpi cwaluacja programu dzięki różnorodnym narzędziom.
metodom wzajemnic się uzupełniającym:

o Rozmowy diagnozujące poziom wiadomości iumiejętności
o Obserwacja zachowań i sposobu tlziałania podczas zajęć terenowych i w przedszkolu
o Gromadzenie z pomocą dzieci i rodziców zdjęć. pocztówck związanvch z historią

i tcraźn iej szością miasta
o Organizacja kącika regionalnego i w1'stawy plastycznej ..Patrzę na moje mias1o..
o Konkurs wiedzy o mieście: .Znam swo.je miasto'.
o Analiza i occna sposobu realizacji zaplanowanych działań
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