
REGIONALIZM
W PRZEDSZKOLU W ŻABNICY 

 Każdy zakątek naszej ziemi może wzbudzi zainteresowanie dziecka, 
a w szczególności miejsce jego zamieszkania i przebywania najbliższej rodziny. Dlatego tak
ważne jest zapoznanie dzieci  z tradycjami  i zwyczajami ludowymi własnego regionu. W
naszym kraju mamy wiele regionów 
o pięknych tradycjach ludowych, z których niekiedy wszystko zanika. 
Dlatego te tradycje należy kultywować oraz  zainteresować nimi najmłodsze pokolenie.
      W naszym przedszkolu rozbudzamy u dzieci zainteresowania tematyką regionalizmu
stosując różne formy pracy. Przybliżamy dzieciom życie górali z Żabnicy dawniej i dziś.
Uczymy obrzędów,  tradycji  oraz  wielu  zwyczajów życia  codziennego.  Poznajemy także

naszą wieś i typowe dla niej ukształtowanie terenu. 
KĄCIK REGIONALNY

Wnętrza dawnych domów dawały poczucie bezpieczeństwa. To w nich ludzie rodzili się,
cieszyli i  chorowali. W kątach stały ławy na ubrania, drewniane łóżka z siennikami, a obok lampa
naftowa. Stołki i zydle służyły do siedzenia. W takich warunkach toczyło się życie rodzin, a ich
dom  był  ich  całym  światem.  My  pamiętamy,  ale  dzieciom  musimy  pokazać  choć  namiastkę
przedmiotów z życia w dawnych czasach. Nasz kącik zrobiony jest na wzór dawnej chaty gdzie
możemy zobaczyć góralkę przygotowująca obiad oraz górala w pięknym  regionalnym stroju. W
kąciku  regionalnym dzieci  mogą oglądać  różne  eksponaty z  zakresu  wychowania  regionalnego
takie jak np.:  drewniane sztućce,  narzędzia do pracy, serwetki, ozdóbki dekoracyjne wykonane
ręcznie, elementy stroju góralskiego. Kącik jest wzbogacany o nowe eksponaty. 



DOŻYNKI 
Tradycyjnie,  końcem lat  w Żabnicy odbyły się  dożynki.  To ludowe święto  połączone z

obrzędami  dziękczynnymi za  ukończenie  żniw i  prac  polowych.  Po uroczystej  Mszy Świętej  i
złożeniu przez rolników licznych darów, przedszkolaki przestawiły „Legendę  o Żabnicy”.  Wśród
zebranych  gości,  była  delegacja  z   miejscowości  o  takiej  samej  nazwie  -  Żabnica  w powiecie
gryfińskim województwo zachodnio-pomorskie na czele z burmistrzem Gryfina. Cieszymy się, że
mogli oni poznać legendę powstania nazwy naszej miejscowości. Scenariusz tej legendy napisała
emerytowana nauczycielka naszego przedszkola Pani Jadwiga Kupczak. 







PIECZENIE CHLEBA
Dawniej  chleb piekło się, w każdym domu naszej miejscowości, nie zapominając o tym

dzieci poznały tradycyjny proces powstania chleba „Od ziarenka do bochenka”  m. in.  podczas
wizyty w Piekarni w Żabnicy, warsztatach cukierniczych prowadzonych przez Piekarzy z Piekarni
„Gałuszka” oraz plastycznym zabawą z masy solnej. Przekazany nam szacunek dla chleba, który
jest  częścią  naszego  dziedzictwa  kulturowego,  oparty  na  symbolice,  zwyczajach  i  obrzędach
chcemy zakorzenić w sercach kolejnych pokoleń.



BIBUŁKARSTWO
Nieodłączny  element  naszej  góralskiej  tradycji.  Już  nasze  babcie  i  prababcie  tworzyły

piękne ozdoby i kwiaty używając do tego kolorowej bibuły. Chcąc przekazać tą tradycje rękodzieła,
zorganizowaliśmy  spotkanie  z  ludową  artystką,  w  którym  dzieci  rozwijały  swoje  zdolności
artystyczne. 



UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ŚWIETLICY I FILII BIBLIOTECZNEJ W ŻABNICY
PRZY ULICY SZKOLNEJ – 

Dzieci  w  strojach  regionalnych  witały  licznie  przybyłych  gości  wręczając  im  zrobione
wcześniej  upominki.  Wśród  występów  dzieci  z  Przedszkola  w  Żabnicy  oraz  uczniów  Szkoły
Podstawowej w Żabnicy można było zobaczyć Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żabnicy, które
śpiewały  wraz  ze  swoimi  wnukami  –  przedszkolakami.  Całości  przygrywała  góralska  kapela,
złożona m. in. z nauczycieli naszego przedszkola. 



ANDRZEJKI 
Co roku w naszym przedszkolu podtrzymuje się tradycje związane z "Andrzejkami". Są one

przekazywane z pokolenia na pokolenie.  W dawnych czasach przywiązywano do nich ogromną
wagę. Wróżby andrzejkowe to okazja do zapoznania dzieci ze zwyczajami ludowymi. Pobudzają
ich wyobraźnię i pomysłowość. Są również źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.
Dzieci  przybliżyły  obrzędy związane  z  tradycją  „Andrzejek”  pod czujnym okiem Pani  Janiny
Romańskiej członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Żabnicy. 





MUZYKANCI 
Spotkanie  z  ludowym artystom –  muzykiem Panem Andrzejem Piwowarczykiem,  który

uczył dzieci ludowych przyśpiewek, pokazywał proste góralskie tańce, zapoznał dzieci z góralskimi
instrumentami ludowymi. 



BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE I OBRZĘDY 

Czasem mam wrażenie,  że  góry  spowalniają  czas  i  tu  najdłużej  żyją  tradycje.  Święta
Bożego Narodzenia są tego najlepszym przykładem. Czas niezwykle rodzinny związany z wieloma
tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie musi być również przeżywany w naszym
przedszkolu tak bardzo ceniącym rodzinne więzi.  Kultywowanie w przedszkolu tradycji  spełnia
ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Święta i związane z nimi zwyczaje i obyczaje „są
źródłem  radości,  wzruszeń,  niezwykłych  przeżyć,  świadectwem  łączących  nas  więzi  i  naszej
odrębności,  świadectwem  więzów  rodzinnych  i  więzi  między  pokoleniami,  są  świadectwem
naszego przywiązania do swojej historii i tradycji" (B. Ogrodowska, Krągły rok, Warszawa 1997, s.
5). Okres przedświąteczny – to w naszym przedszkolu czas intensywnych przygotowań do świąt.
Nauczycielki  na  różne  sposoby przekazują  dzieciom znajomość  bożonarodzeniowych  tradycji  i
obyczajów. Choinka, prezenty, Mikołaj to główne motywy grudniowych prac plastycznych. Oraz
wyczekiwanego przez wszystkie dzieci ( i  panie )  spotkania z Mikołajem.







Dzieci  wykonują również świąteczne ozdoby np.:  łańcuchy,  słodycze na choinkę,  proste
stroiki, kartki świąteczne i najbardziej wyczekiwane prze dzieci świąteczne pierniczki (które nie
zawsze zostają  ukończone … z powodu nagłego zniknięcia słodkich elementów dekoracyjnych ).

Bardzo ważnym elementem jest  ubieranie przedszkolnej choinki,  które sprawia dzieciom
wiele radości.  Każdą z sal przebiera się w świąteczne dekoracje, w wykonaniu której aktywnie
uczestniczą  wszystkie  dzieci.  Udało  się   wykonać  „Pająka  ze  słomy”,  który  dawniej  był
nieodłączna tradycja ozdabiania wiejskich domów.



WIGILIJKA GÓRALSKA 
Przedszkolaki  mogły  zobaczyć  jak  30  lat  temu  wyglądała  wigilija  w  wiejskiej  chacie

podczas prezentacji filmu, który  był wielkim przeżyciem, gdyż niektóre z dzieci mogły zobaczyć w
nim swoich rodziców i dziadków.

WIGILIJKA W PRZEDSZKOLU
Spotkanie Wigilijne jest jedną z najważniejszych uroczystości w przedszkolu – są wspólne

życzenia,  łamanie  się  opłatkiem,  przekazanie  światełka,  śpiewanie  kolęd.
Zapoznając  dziec  z  tradycjami  związanymi  szczególnie  z  wieczorem  wigilijnym  nauczycielki
przedstawiły „Opowiadanie o  Mikołaju i Leśnej Wróżce”.  Scenariusz Emerytowany nauczyciel
naszego przedszkola Pani Jadwiga Kupczak.











SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
Święta w przedszkolu, to czas gdzie dzieci uczą się śpiewać tradycyjne  kolędy oraz poznają

pastorałki  naszego  regionu.  Do przedszkola  zawitał  rodzinny zespół  artystycznym  "Roztoka"  z
Czernichowa,  z  kukiełkową  szopka  bożonarodzeniową.  Dzieci  oglądały  tradycyjne  góralskie
jasełka.  Miały  możliwość,  zagrania  na  ludowych  instrumentach,  a  także  manipulowania
wyjątkowymi kukiełkami, które tak jak szopka, zostały wykonane własnoręcznie przez artystów z
zespołu „Roztoka”. Podczas przedstawienia włączały się w śpiew, w ten sposób całe przedszkole
rozbrzmiewało muzyka, śmiechem i radością.







 SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA SENIORÓW GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
 Dzieci  wraz  ze  swoimi  nauczycielami  oraz  pracownikami  przedszkola,  przedstawiły

pantomimiczne Jasełka.



HEJ KOLĘD KOLĘDA!
„Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na patyku....” przywędrowali do  Ośrodka Melaksa by

przed najstarszymi mieszkańcami naszej gminy pokazać jak młode pokolenie podtrzymuje piękne
tradycje kolędowania. 



 „DZIADY”
We wsiach  Beskidu  Żywieckiego  z  dawien   dawna  na  pożegnanie  starego  i  powitanie

Nowego Roku kolędowały obrzędowe zespoły  „Dziadów” - zwane także „Przebierańcami”. Grupa
z Żabnicy jest jedną z najstarszych na Żywiecczyźnie kontynuujący według prastarych ludowych
przekazów.  Wiedza na  temat  obrzędu  przekazywana  była  przez  wiele  pokoleń  na  podstawie
bezpośredniej obserwacji, uczestnictwa oraz w formie przekazu tradycji ustnej, wśród najbliższych
członków rodziny. Przedszkolaki oglądały wyrzeźbione i ozdobione maski przebierańców, a także
fragment nagrania pt. ”Poród dziada”. 



XXI i XXIII WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY W WĘGIERSKIEJ
GÓRCE

Promując  tradycję  związaną  ze  świątecznym  kolędowaniem  dzieci,  w  pięknych
regionalnych  strojach  z  ręczne  wykonaną  gwiazdą  betlejemską  wystąpiły  na  scenie  Ośrodka
Promocji Gminy w Węgierskiej Górce podczas XXI i XIII WOŚP



                                              
XXI WOŚP

                                                                



  XXIII WOŚP

PRZEGLĄD KOLĘD POLSKICH I PASTORAŁEK
Przegląd  obfitował  w  talenty  muzyczne  i  ciekawe  interpretacje  utworów.  Wśród  nich

wystąpiły przedszkolaki zajmując I miejsce w kategorii: przedszkola /zespoły



DZIEŃ RADOŚCI W DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI !
Przedszkolaki z Żabnicy, w odświętnych strojach góralskich, kostiumach śnieżynek

i krasnali, wyruszyły z kolędą do Domu Spokojnej Starości im. Brata Alberta i Matki Bernardyny w Żabnicy, 

prowadzonego przez siostry albertynki.



DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień  Babci  i  Dziadka  to  jedna  z  głównych  imprez  organizowanych  w  przedszkolu  w

Żabnicy. Dzieci przedstawiają tradycyjne Jasełka i kolędują wspólnie z góralską kapelą z naszej
miejscowości. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Domu Ludowym w Żabnicy.









W KARNAWALE CZAS NA BALE 
Karnawał – zapusty to czas wyczekiwany przez dzieci.  Do głównych tradycji karnawału

należą   oczywiście  bale,  dlatego  też  zorganizowaliśmy  zabawę  karnawałową,  na  której  dzieci
tańczyły,  bawiły się,  brały udział  w różnych konkursach karnawałowych,  a  także prezentowały
przygotowane wraz z rodzicami najpiękniejsze stroje karnawałowe. 

MARZANNA
Dzieci poznały odwieczną polską tradycje „Topienia Marzanny” związaną z pożegnaniem

zimy i przywitaniem wiosny, tworząc ze słomy kukłę Marzanny, podpalając i wrzucając z mostu do
rzeki. 





LEGENDA O GÓRZE BORUĆ
Przedszkolaki zapoznały swoich starszych kolegów ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy z

legendą  powstania  nazwy  jednej  z  otaczających  nas  gór.  (Przedstawienie  wg  scenariusza
emerytowanej nauczycielki  naszego przedszkola Pani Jadwigi Kupczak) 



WIELKANOC
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja

ludowa i świat przyrody splatają się w jedno.  Warto wraz z dziećmi obserwować te przemiany,
poznawać tradycje i zwyczaje, a rozmawiając o ich znaczeniu zwrócić uwagę na ten naturalny rytm
życia,  któremu  wszyscy  podlegamy,  i  który  odzwierciedlają  i  podkreślają  niektóre  z  naszych
zwyczajów i tradycji. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały świąteczny koszyk wielkanocny,
zapoznając  się  z  jego  symboliką,  malowały  pisani,  poznały  tradycyjne  świąteczne  potrawy.
Przygotowały również  wielkanocną palmę, która wzięła udział  w Konkursie na Najpiękniejszą
Palmę w Cięcinie  - zdobywając wyróżnienie. 



DZIEŃ MAMY I TATY 

Uroczystość  przedszkolna  integrująca  i  wzmacniająca  więzi  rodzinne,  na  której  dzieci
przedstawiały góralskie bajki i opowiastki. 

WYCIECZKA DO IZBY PRZYRODNICZEJ NADLEŚNICTWA W WĘGIERSKIEJ
GÓRCE 

Dzieci  miały  możliwość  obejrzenia  zwierząt  żyjących  w  naszych  beskidzkich  lasach  w
idealnie odzwierciedlonym naturalnym otoczeniu, nasłuchiwały wydawanych przez nie odgłosów,
poznały różne ciekawostki na ich temat. Kolejną atrakcją była projekcja filmów animowanych o
życiu  leśnych  zwierząt  i  codziennej  pracy leśniczych.  Na  zakończenie  wycieczki  zwiedziliśmy
edukacyjną ścieżkę przyrodniczą utworzoną przy Nadleśnictwie. Dzieci poznawały florę i faunę
naszego regionu,  uczyły się odróżniać grzyby jadalne od trujących, obserwowały różne rodzaje
budek  lęgowych  itd.  Pobyt  w  Nadleśnictwie  zakończyliśmy  wpisem  do  księgi  pamiątkowej,
podziękowaniami i życzeniami dla wszystkich pracowników Nadleśnictwa Węgierska Górka. I jak
zawsze, kiedy mamy przyjemność spotkań z leśniczymi nie obyło się bez upominków dla dzieci:
słodycze, piękne książki klasyków literatury dziecięcej i inne materiały edukacyjne. 



KONKURS  PLATYCZNY  ZORGANIZOWANY  PRZEZ  NADLEŚNICTWO  W
WĘGIERSKIEJ GÓRCE 

Co roku przedszkolaki biorą udział w konkursie plastycznym, tematyka jest ściśle związana
z fauna i florą Beskidów, dzięki czemu dzieci mogą swoją wiedzę przełożyć w formie plastycznej. 

WYCIECZKA  DO  PENSJONATU  AROTURYSTYCZNEGO  ALASKA  W
ŻABNICY 

W czasie tej wycieczki dzieci  spacerowały po górnej części Żabnicy obserwując otaczającą
nas przyrodę.  Oglądały rzeźby artystów naszej miejscowości.  Miały możliwość obserwowania i
dokarmiania  zwierzą  w  gospodarstwie.  Główną  atrakcją  wycieczki  była  jednak  jazda  konna  i
tradycyjne pieczeni kiełbaski przy ognisku. 


	DOŻYNKI

