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CYKL TEMATYCZNY:   RODZINA – „TU JEST MOJE MIEJSCE, TU JEST MÓJ             
DOM”

 

ZADANIA 
SPOSÓB REALIZACJI

-         Znajomość swojego
imienia i nazwiska

 

Nawiązałam współpracę z  pracownikiem poczty w Sułkowicach –
dzieci z grupy „O”B brały udział w wycieczce na pocztę, wysłały
zaadresowane  kartki  pocztowe  do  rodziców,  dzięki  temu  zdobyły
wiedzę  i  umiejętności:  przedstawiają  się  swoim  imieniem  i
nazwiskiem,  znają  swój  adres  zamieszkania,  a  poprze  spacery po
okolicy wiedzą,  gdzie  jest  położony ich  dom,  znają  pochodzenie
nazwy (osiedla) przysiółka. 

 

-         Członkowie rodziny Nawiązałam  współpracę  ze  środowiskiem  i  organizowałam
wycieczki  przybliżające  dzieciom  zawody  wykonywane  przez
najbliższą  rodzinę:  ogrodnik,  stolarz,  szewc,  górnik,  krawcowa,
piekarz. Zabawy tematyczne związane z poznawanymi zawodami z
wykorzystaniem  właściwych  narzędzi,  akcesoriów  oraz
wykonywanie  łatwych  prac  domowych  pomogły  dzieciom  w
poznaniu zajęć najbliższych, a także  dzieci wypowiadały się o pracy
zawodowej  rodziców.  Dzieci  poprzez  zabawy  ze  śpiewem
poznawały  zabawy  z  dzieciństwa  swoich  rodziców.  Dzieci
współtworzyły z  rodzicami „drzewo genealogiczne”, dzięki czemu
poznały  imię  i  nazwisko  swoich  najbliższych  (mama,  tata,
rodzeństwo, dziadkowie).

 

-         Obrzędy  i tradycje
rodzinne

Nawiązałam współpracę z domem rodzinnym – dzieci wykonywały
stroiki  świąteczne przy udziale  rodziców i  przekazywały życzenia
świąteczne, przez co  pamiętały i obchodziły  uroczystości związane
z tradycją świąteczną. Dzieci  prezentowały rodzinne albumy, dzięki
czemu poznały historię rodziny. Przygotowywały niespodzianki na
święta  rodzinne  i  uczestniczyły  w  uroczystościach  rodzinnych:
Jasełka na Dzień Babci i Dziadka, zajęcia otwarte dla mam z okazji
Dnia Matki. 

 



CYKL TEMATYCZNY:  RZYKI – MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ MIESZKAM
 

 
ZADANIA 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

-          Krajobraz
i położenie naszej
wioski

Poprzez  spacery  dzieci  poznały  nazwę,  położenie,  bogactwo
krajobrazu  wioski,  typowe  budowle  Rzyk.  Wykonując  prace
plastyczne ukazywały poznany krajobraz naszej wioski.

 

-         Symbole wioski Nawiązałam współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rzykach –
zaprosiłam  babcię  jednego  z  dzieci,  która  opowiadała  podania
ludowe oraz zaprezentowała ludowe przyśpiewki. Wykonując prace
plastyczne dzieci przedstawiały poznany herb wioski.

 

-         Obrzędy i tradycje Nawiązałam współpracę z SP w Rzykach –  dzieci uczestniczyły w
akademii z okazji Święta Patrona Szkoły, a następnie oglądały
pamiątki dotyczące  patrona  szkoły. Z okazji Święta Zmarłych
dzieci odwiedziły grób patrona szkoły i  zapaliły symboliczny znicz.
Poprzez te działania dzieci poznały osoby zapisane w pamięci
mieszkańców swojej miejscowości.

 

 Nawiązałam współpracę ze środowiskiem i zaprosiłam dzieci nie
uczęszczające do przedszkola na zajęcia otwarte „Powitanie
Wiosny”, był to pochód nad rzekę, topienie Marzanny – pożegnanie
zimy, powitanie zielonym gaikiem wiosny. Zachęcałam dzieci do
brania udziału w Dożynkach wraz z rodzicami lub dziadkami. Dzieci
uczestnicząc w  tych działaniach poznały obrzędy w naszej wiosce
związane z porami roku.

 

 Nawiązałam współpracę ze środowiskiem –  dzieci przygotowywały
stroiki świąteczne i przekazywały  życzenia instytucjom
użyteczności społecznej (szkoła, Koło Gospodyń, sklepy).
Zorganizowałam „Poranek Wigilijny” w przedszkolu i wspólnie
kolędowaliśmy. Nawiązałam współpracę ze Świetlicą w Rzykach –
dzieci brały udział w konkursie „Pisanki, kraszanki...” i w tym celu
wykonały pisanki i stroiki świąteczne. Dzieci uczestniczyły w
tradycjach i obrzędach związanych ze świętami: Boże Narodzenie,
Wielkanoc.

 



 Nawiązałam współpracę ze środowiskiem i zorganizowałam zajęcia
otwarte dla dzieci z wioski: Andrzejki, św. Mikołaj prze co poznały
obrzędy  ludowe  kultywowane  w  naszej  wiosce.  Nawiązałam
współpracę z KGW w Rzykach i zorganizowałam dla dzieci „tłusty
czwartek” połączony z degustacją pączków upieczonych przez panie
z Koła. 

 

-         Kultura  i  sztuka  w
naszej wiosce

Nawiązałam współpracę ze Świetlicą w Rzykach – dzieci brały
udział w warsztatach plastycznych oraz zaprezentowały
przedstawienia teatralne „Pączki”. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu
z poetą naszego regionu  A.R.Fajferem. Nawiązałam współpracę z
KGW w Rzykach i zorganizowałam spotkanie z hafciarką, dzięki
której dzieci mogły poznać je twórczość, a także strój krakowski.
Zorganizowałam kącik regionalny w przedszkolu, gdzie wspólnie z
dziećmi gromadziliśmy eksponaty i wytwory sztuki ludowej,
narzędzi i przyborów używanych dawniej i dziś.

CYKL TEMATYCZNY: MAŁOPOLSKA - POZNAJEMY NASZ REGION

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI

-         „Moja mała
ojczyzna”-    

 

Nawiązałam współpracę z KGW w Rzykach, dzieci słuchały
utworów literackich, piosenki z naszego regionu oraz oglądały filmy
edukacyjne i ilustracje przez co znają legendy o swoim regionie,
symbole regionu, stroje ludowe, pieśni, tańce krakowskie i góralskie.
Wycieczka do Krakowa jest zaplanowana na miesiąc czerwiec –
zwiedzanie i poznawanie zabytków: Rynek, Sukiennice, Kościół
Mariacki i inne zabytki. 

 

-         Dziedzictwo
historyczne

Nawiązałam  współpracę  z  kustoszem  Izby  Regionalnej  i
zorganizowałam  wycieczkę  do  Izby  dla  dzieci  z  grupy  „O”B  i
przedszkolaków  ,  dzięki  której  dzieci  poznały  ważniejsze
wydarzenia historyczne naszego regionu, zwiedziły galerię „Pasja”
przy Izbie, dzieci zwiedziły również ważniejsze obiekty i budowle w
Andrychowie.  Zamieściłam  artykuł  w  gazecie  lokalnej  „Nowiny
Andrychowskie”  n/t  wycieczki  do  Izby  Regionalnej.  Zaprosiłam
kombatanta,  dziadka  jednego  z  dzieci  do  przedszkola  –  dzieci
poznały  historię  wyzwolenia  okolicznych  wiosek  i  Andrychowa.
Nawiązałam współpracę ze środowiskiem i zorganizowałam zajęcia
otwarte  dla  dzieci  nie  uczęszczających do  przedszkola  –  dzieci  z
grupy  „O”B  przygotowały  i  przedstawiły  dla  dzieci  z  wioski
inscenizację nawiązującą do naszego regionu: „U podnóża gór”.

 



-         Kultura i sztuka Nawiązałam współpracę z Grupą Twórców „MY” w Andrychowie –
zaprosiłam  do  przedszkola  artystów:  malarza  oraz  rzeźbiarza
tworzącego  intarsję.  Dzięki  spotkaniom  dzieci  poznały twórczość
artystów związanych z  naszym regionem.  Zamieściłam artykuł  w
gazecie lokalnej „Nowiny Andrychowskie” oraz w gazetce szkolnej
„Kleksik” n/t wizyty artysty rzeźbiarza w naszym przedszkolu.

Zorganizowałam  „Małą  Galerię  Obrazów”  w  przedszkolu,  gdzie
znajdują  się  prace  podarowane  przez  zaproszonych  twórców  z
naszego regionu. Dzieci zwiedziły wystawę wieńców dożynkowych
w KGW w Rzykach. 

 

Opr.: mgr Jolanta Łysoń


