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Realizacja edukacji regionalnej w naszym przedszkolu. 

 

1. W przedszkolu co roku organizowane są w grudniu Dni Śląskie, 

poświęcone określonemu tematowi.  

W latach poprzednich były to:  

 „Od Śląska do Śląska”,  

 „ Twórczość Janoscha”, 

  „Dzielnice Katowic”, 

  „Kuchnia Śląska”,  

 „ A w tym naszym familoku”,  

 „Straszki śląskie”, 

 „Tradycje i zwyczaje Górnego Śląska”.   

 „Hobby Ślonzoka” 

 „Śląskie jedzenie i obleczenie” 

 „Katowice – moje miasto” 

 „Graczki śląskie” 

 „Muzyka Ś(ś)ląska” 

Podczas organizacji Dni Śląskich nawiązana została współpraca z Urzędami 

Miast Racibórz, Wisła, Szczyrk, Ustroń, Cieszyn, które przekazały nam 

materiały promocyjne dotyczące w/w miast. Nawiązano również współpracę z 

zespołem regionalnym „Podlesianki”, muzykującą rodziną Stogniewów, 

Zespołem Pieśni i Tańca „Silesianie”, fotografem Tomaszem Kawką.  

Urząd Miasta Katowice systematycznie wspiera przedszkole przy organizacji 

Rajdu Ekologicznego, Dni Śląskich, konkursów. Otrzymujemy książeczki o 

Katowicach, kolorowanki, mapy, przewodniki, koszulki itp.  

Organizowane są również spotkania z ciekawymi ludźmi tj. górnicy, hobbyści, 

członkowie zespołów regionalnych, regionalista i muzyk Grzegorz Chudy, 

podróżnik „Hajer” czyli Mieczysław Bieniek, OSP Dąbrówka Mała i Zarzecze, 

policja.  

Nawiązaliśmy współpracę z MDK „Południe” MDK”Giszowiec” , portalem 

„Lauba Ślonsko”, oraz kopalnią „Staszic” i „Guido” oraz z IPN,  



Organizowane są spotkania plenerowe z rodzicami i dziećmi , mające na celu 

zdobywanie Brązowej Odznaki PTTK „Znam Katowice”.  Rodzice odwiedzili 

również Muzeum Historii Katowic.  

Zorganizowana również została wycieczka dla rodziców i dzieci do WPKiW  

w Chorzowie.  

W roku szkolnym 2010/2011 realizowana była na terenie przedszkola innowacja 

pedagogiczna autorstwa mgr Doroty Kozioł –Żurawskiej „Integrowanie treści 

programowych realizowanych w grupie dzieci czteroletnich   

z elementami  edukacji regionalnej” przyjętej do realizacji przez Kuratorium 

Oświaty  

W roku szkolnym 2011/2012 realizowany był projekt edukacyjny „ Śląskie 

graczki z mamą i tatą” w ramach obchodów Dnia Mamy i Taty. 

 Realizowany był projekt „Śląskie jedzenie i obleczenie”, który ma na celu 

zapoznać dzieci z tradycyjnymi śląskimi strojami, strojami codziennymi oraz 

śląska kuchnią. Projekty organizowane są w współpracy z Śląskim 

Stowarzyszeniem Miłośników Folkloru i współfinansowane przez Urząd 

Marszałkowski.  

 

Do tradycji przedszkolnych należy również realizacja tematyki związanej z 

świętami i tradycyjnym ich obchodzeniem, topienie Marzanny (w ramach 

działań proekologicznych od wielu lat kukła zostaje rozebrana na surówce 

wtórne), wycieczki do ciekawych miejsc w województwie śląskim np. Kopalnia 

srebra, Kopalnia Guido, Filharmonia, Teatr Śląski, NOSPR,  oraz wycieczki w 

okolicy przedszkola, umożliwiające dziecku poznanie najbliższego otoczenia.  

Corocznie prowadzony jest  Rajd Przedszkolaków o charakterze ekologicznym, 

mający na celu propagowanie troski o środowisko i poznanie fauny i flory 

Górnego Śląska.  

Organizowane są warsztaty plastyczne dla rodziców „Spotkania  

z kogucikiem”, w ramach przygotowań do Świata Wielkanocnych. Rodzice 

wraz z dziećmi robili do tej pory pisanki, koszyczki , palmy, piekli chleb, 

doniczki na pszenicę oraz drobne ozdoby świąteczne.  

Przedszkole zorganizowało Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny o zasięgu 

wojewódzkim „Kolory wstążki”, inspirowanego strojem ludowym oraz przyroda 



województwa śląskiego. W konkursie wzięły udział 22 przedszkola, nadesłano 

67 prac.  

Zorganizowano również wewnątrz przedszkolny konkurs na ilustrację do zbioru 

opowiadań „Wężowa królewna” i w Skarbnikowym królestwie” oraz „Katowice 

– moje miasto”, „Moje przedszkole”.  

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był w przedszkolu plan roczny 

„Podróże bliskie i dalekie”.  

Celem głównym było dostarczenie dzieciom podstawowej wiedzy o mieście, 

regionie i kraju w którym mieszkają oraz kształcenie postaw patriotycznych 

poprzez rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w środowisku 

rodzinnym, przedszkolnym i lokalnym. 

Tematy podzielone zostały na działania miesięczne, które należało wpleść  

w codzienne zajęcia. Ważną sprawą była też comiesięczna wystawka dla 

rodziców o realizowanej w danym miesiącu tematyce.  

Nauczyciele publikują również materiały dotyczące edukacji regionalnej: 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-10976,wycieczka-po-nikiszowcu 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-8668,dni-slaskie-2012 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-10975,wyjazd-do-skansenu 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-8588,dzien-kartofla-w-grupie-jezyki 

http://blizejprzedszkola.pl/album-129,dni-slaskie-w-mp93-w-katowicach 

http://blizejprzedszkola.pl/album-131,znam-katowice-wycieczka-po-miescie 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-2486,od-lska-do-lska 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-3519,tydzie-lski 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-3381,z-wizyt-u-skarbnika-i-karolinki 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-4058,wizyta-w-skansenie 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-341,dni-lskie 

w Hejnale Oświatowym i Magazynie Kulturalnym 

„ Edukacja regionalna w wychowaniu małego dziecka” 

http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-10976,wycieczka-po-nikiszowcu
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-8668,dni-slaskie-2012
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-10975,wyjazd-do-skansenu
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-8588,dzien-kartofla-w-grupie-jezyki
http://blizejprzedszkola.pl/album-129,dni-slaskie-w-mp93-w-katowicach
http://blizejprzedszkola.pl/album-131,znam-katowice-wycieczka-po-miescie
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-2486,od-lska-do-lska
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-3519,tydzie-lski
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-3381,z-wizyt-u-skarbnika-i-karolinki
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-4058,wizyta-w-skansenie
http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-341,dni-lskie


W trakcie Festynu rodzinnego zorganizowany został konkurs dla rodziców w 

gwarze i o gwarze śląskiej „My son stond”.  

W trakcie roku szkolnego 2013/2014 organizowane były na terenie przedszkola 

zajęcia dydaktyczne dla dzieci cztero i pięcioletnich „Tradycje i zwyczaje 

Śląska”., prowadzone przez jednego z nauczycieli.  

Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach nt edukacji regionalnej  

1. "Edukacja regionalna... czyli czym skorupka za młodu" w MDK 

"Szopienice - Giszowiec" 04.11.2013r. Prezentacja Dobrych Praktyk 

 w Miejskim Przedszkolu nr 93 w Katowicach 

2. "Nasze korzenie - Górny Śląsk"  - MDK "Szopienice - Giszowiec" 

27.10.2014. Prelekcja "Projektowanie działań realizujących zagadnienia 

edukacji regionalnej w środowisku przedszkolnym". 

3. "Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole" - MDK "Szopienice - 

Giszowiec" 23.04.2015 . Prelekcja "Integracja ekologii i regionalizmu - 

podejście praktyczne".  

W przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do edukacji patriotycznej – 

organizowany jest Dzień Niepodległości, Dzień Flagi, prowadzone są zajęcia 

dydaktyczne z wiązane z Konstytucją i w tym z prawami dziecka i człowieka.  

Dzieci zapoznają się z symbolami narodowymi, uczone są szacunku do flagi, 

hymnu i godła Polski.  

Systematycznie prowadzone są zajęcia dydaktyczne związane z Warszawą i 

innymi miastami Polski. Organizowany był Dzień ojca pod hasłem „Podróż za 

jeden uśmiech – z tatą wzdłuż Wisły”. 

W przedszkolu jest zorganizowany kącik patriotyczny. W 2014 otrzymaliśmy 

mapy Polski Kancelarii Premiera.  

 


