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w  Przedszkolu w Żabnicy

Nazwa placówki: Przedszkole w Żabnicy
Adres: Żabnica ul. Szkolna 3, 34-350 Węgierska Górka
Tel./fax: 338641303
e-mail:  mariafm@wp.pl
strona www.zabnica.e-przedszkolak.eu 
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola/szkoły: Figura Motyka Maria

DOTYCZY WYMAGANIA

 1.Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(numer wymagania i pełna nazwa)

Tytuł Nasz region.

Cel działania Poznanie kultury i tradycji ludowej własnej miejscowości i regionu

Krótki opis działania -Założenie kącika regionalnego – gromadzenie eksponatów ludowych 
w przedszkolu
-Dożynki - poznanie tradycji ludowych.
-Zwiedzanie piekarni oraz sposobu wypieku chleba
-Spotkania  z  artystami  ludowymi:  bibułkarkami,  muzykami,
rzeźbiarzami,  gawędziarkami,  ludowym zespołem dziecięcym Mały
Haśnik, grupą kolędniczą Roztoka z Czernichowa, grupą kolędniczą
Dziady z Żabnicy, 
-Udział dzieci w uroczystości otwarcia nowej części przedszkola.
-Poznanie tradycji ludowych związanych z andrzejkami.
-Poznanie  tradycji  związanych  z  okresem  Bożego  Narodzenia,
wspólna wigilia . 
-Udział dzieci w spotkaniach opłatkowych dla seniorów- kolędowanie.
-Występ na WOSP w Węgierskiej Górce 
- Udział dzieci w konkursach plastycznych i muzycznych związanych
z tematyką regionalną.
-Występ dzieci w domu Spokojnej Starości w Żabnicy.
- Wspólna uroczystość Dnia Babci i Dziadka w OSP w Żabnicy.
- Zabawa karnawałowa dla dzieci z przedszkola i środowiska.
-  Poznanie  tradycji  związanych  z  powitaniem  wiosny  „Topienie
Marzanny”. 
- Zapoznanie dzieci z Legendami o Żabnicy.
-  Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą, udział w konkursie na
„Regionalna Palme Wielkanocną” 
-  Udział w uroczystościach z okazji Dnia Mamy i Taty.
- Organizowanie wycieczek krajoznawczych, w rożne zakątki naszego
regionu. 

http://www.zabnica.e-przedszkolak.eu/


Efekty
Organizowanie w przedszkolu różnorodnej  działalności  związanej  z
regionem  i  tradycjami  ludowymi  przybliża  dzieciom  poczucie
przynależności  do  własnego  regionu,  jednocześnie  wpływa  na
indywidualny rozwój i zainteresowania każdego dziecka.   

Rady i przestrogi Podstawowym  czynnikiem  decydującym  o  pracy  dydaktyczno  -
wychowawczej z dziećmi przedszkolnymi jest nauczyciel.
Oczywiste  jest,  że  aby nauczyciel  mógł  skutecznie oddziaływać na
dzieci, wykorzystując do tego treści o charakterze regionalnym,  musi
sam dodrze znać region, rozumieć sens zachodzących w nim zmian i
żyć jego życiem. 
Niezbędną kwestią decydującą o efektach pracy nauczyciela jest dobra
znajomość treści programowych.
Nauczyciel  powinien  możliwie  szczegółowo  z  programem  w  ręku
określić  zadania,  które  sobie  stawia  oraz  przemyśleć  sposoby  ich
realizacji.
Aby  więc  uwzględnianie  zwyczajów  i  obrzędów  ludowych  w
przedszkolu  dawało  zakładane  efekty,  czyli  służyło  zawiązywaniu
więzi  dziecka  z  najbliższym  otoczeniem  musimy  przestrzegać
następujące zalecenia:
-  realizacja  tematyki  obrzędowej  musi  być  zgodna  z  zaleceniami
metodyków       i programu,
-pomimo bardzo ogólnych haseł programowych nauczyciele muszą się
starać uszczegóławiać je, dążąc jednocześnie do dostosowania ich do
możliwości percepcyjnych i psychicznych dziecka,  
-stopień  w  jakim  dzieci  angażują  się  w  aktywne  uczestnictwo  na
zajęciach  zależy  głównie  od  prawidłowej  organizacji  oraz  jakości
stosowanych pomocy dydaktycznych.

Sposoby 
upowszechniania

IDŹ ogłoś to po górach GAZETKA PARAFILNA
„Legenda o Żabnicy” nr 22 1/14 s.29  -30
IDŹ ogłoś to po górach GAZETKA PARAFILNA
„Legenda o górze Boruć” Nr 26 1/2015 s.30 – 31
„Ocalić od zapomnienia” Gazeta Żywiecka Nr 1/173 s.28
„Przedszkolaki z Żabnicy w Żywcu” Gazeta Żywiecka Nr 4/176 s.32 
PRZEGLĄD KOLĘD POLSKICH I PASTORAŁEK2015
http://www.wegierska-gorka.opg.pl/hej-koleda-koleda,4,2345,akt.html
DZIEŃ RADOŚCI W DOMU SPOKOJENJ STAROŚCI 2015
http://wgmedia.eu/index.php/wydarzenia-2/item/132-dzien-radosci-w-
domu-spokojnej-starosci 
WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2015

http://www.wegierska-gorka.opg.pl/hej-koleda-koleda,4,2345,akt.html
http://wgmedia.eu/index.php/wydarzenia-2/item/132-dzien-radosci-w-domu-spokojnej-starosci
http://wgmedia.eu/index.php/wydarzenia-2/item/132-dzien-radosci-w-domu-spokojnej-starosci


http://www.wegierska-gorka.opg.pl/23-final-wosp,4,2335,akt.html
XIII NIESOPUSTY W WĘGIERSKIEJ GÓRCE ORAZ FINAŁ 
WOŚP
http://www.wegierska-gorka.opg.pl/xiii-niesopust-w-wegierskiej-
gorce,4,862,akt.html
DZIEŃ BABCI I DZIAKA 2015
http://www.wgmedia.eu/index.php/wideo/item/124-dzien-babci-i-
dziadka-w-zabnicy-fotorelacja-fragment-nagrania
DZIEŃ BABCI I DZIAKA  2014
http://www.wegierska-gorka.opg.pl/dzien-babci-i-dziadka-w-
zabnicy,1,1590,akt.html
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2013
http://www.zywiecczyzna.pl/wegierska/szczegoly.php?16643
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ŚWIETLICY I FILII 
BIBLIOTECZNEJ W ŻABNICY PRZY ULICY SZKOLNEJ 2014
http://www.wegierska-gorka.opg.pl/uroczystosc-otwarcia-swietlicy-i-
filii-bibliotecznej-w-zabnicy-przy-ulicy-szkolnej,4,2176,akt.html
http://zywiec.naszemiasto.pl/artykul/swietlica-w-zabnicy-otwarta-
zobacz-zdjecia-z-wydarzenia,2469505,artgal,t,id,tm.html
PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE  
 http://www.wegierska-gorka.pl/przedszkolaki-w-bibliotece-w-
zabnicy,7,2278,akt.html
PRZEDSZKOLAKI PODRÓŻUJĄ/”ZOSTAŃ RYCERZEM - 
ZOSTAŃ KSIĘŻNICZKĄ” NOWINY Z GMINY NR 65/2014 S.27
http://www.wegierska-gorka.pl/uploaded/Nowiny%20z
%20Gminy/65_2014.pdf

……………………………………………………                                               ……………………………………………………………
miejscowość i data           pieczątki szkoły i dyrektora, podpis dyrektora
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