
 

 

                                                                                                          

 

TYDZIEŃ ŚLĄSKI                    

W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 
„Od tego co bliskie, do tego co dalekie”.  

Śląsk, a w nim Zabrze są bogate w historię, zabytki, krajobraz przemysłowy, tradycje i zwyczajei, miejsca użyteczności 

publicznej. Najpierw dziecko poznaje, to co jest mu najbliższe, stopniowo przechodząc do tego co nowe, obce. 

Najbliższe otoczenie jest dla dziecka jego małą ojczyzną, światem który jest ważny i należy do jego podstawowego 

systemu wartości. Dziecko w młodszym wieku uczy się przywiązania do własnej rodziny, miejscowości,   tradycji        

i kultury.  W późniejszych latach te uczucia przekształcą się w dojrzałą postawę patriotyczną.  

Inspiracją do zorganizowania Tygodnia Śląskiego stało się przeświadczenie o konieczności zapoznania 

dzieci z bogatą i ciekawą historią, kulturą i tradycjami Zabrza, Śląska, oraz zachęcenie do 

kultywowania tych tradycji. Nie możemy dopuścić bowiem do zaprzepaszczenia naszego dziedzictwa 

narodowego, w skład którego wchodzi dorobek kulturowy każdego regionu Polski, w tym także naszego miasta Zabrze. 

 

 

 



 

W naszym przedszkolu od 26.11.2014           

4.12.2014 trwał Tydzień Śląski, w którym nasze 

przedszkolaki miały możliwość: 

 

26.11.2014 - Teatrzyk Bajkowe Skarbki Śląska- „ O skarbniku                

z głębokiej kopalni” 

27.11.2014 - „U nas na Śląsku”- prezentacja multimedialna 

o Zabrzu, zaznajomienie z kulturą i gwarą śląska poprzez 

bezpośrednio kontakt z rekwizytami związanymi z naszym 

regionem.  

28.11.2014 - Wyjście do Muzeum Górnictwa w Zabrzu- 

Program Barbórkowy. 

01.12.2014 - Gotujemy po Śląsku”-  prezentacja potraw 

śląskich, przygotowanie wodzionki.  

2.12.2014 - „Literatura w Śląskim wydaniu”- czytanie przez 

zaproszonego gościa- (Ślązaczkę).  

3.12.2014 -  Prezentacja teatrzyku „Kiszenie kapusty” przez III 

grupę.  

Quizy, zagadki na temat naszego regionu.  

4.12.2014 – Biesiada Górnicza – Prezentacja zaproszonym 

górnikom wokalno tanecznych umiejętności związanych ze 

śląskim regionem przez każdą grupę.  

 

 

 

 

 



26 listopada 2014 do przedszkola przyjechał Teatrzyk z Krakowa Bajkowe Skarbki śląska            

,, O skarbniku z głębokiej kopalni” 

 

 

 

 

 

 



27 listopada 2014r  

Dzieci miały możliwość oglądnąć prezentacje multimedialną  o naszym 

mieście, odnaleźć Zabrze na mapie, a także wysłuchać legendy o powstaniu , 

a także wysłuchać legendy o powstaniu naszego miasta  Zabrze 

 

Rozmowa na temat ilustracji przedstawiających Zabrze dawniej i dziś. Dzieci 

dopasowywały stare zdjęcia Zabrza do nowych. Wymieniły 

charakterystyczne miejsca naszego miasta 

 

 



 

Rozmowa na temat rekwizytów charakterystycznych dla kopalni. 

(obserwacja baryłki węgla- określenie koloru, kształtu, zapachu, 

rozmowa nt które przedmioty produkuje się z węgla. – m.in. gaz, 

aspiryna, farby) 

 

 

 



Dzieci z wielkim zapałem oglądały stroje śląskie, uczyły się nazw poszczególnych 

części garderoby. Miały też możliwość „poczuć się” jak prawdziwa Karolinka i 

Górnik- mierzyły stroje śląskie 

 

 

 



28 listopada odbyło się wyjście do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Dzieci poznały górnicze tradycje Górnego Śląska, przyglądały się z bliska pracy       

i technice górniczej, zapoznały się z duchami ze śląskich baśni i legend. W ramach 

programu pokazach, pogadankach oraz zwiedzały muzealne ekspozycje, w tym 

nasze najnowsze, multimedialne dzieci brały udział w wystawy stałe: „Ze świata 

kultury górniczej" . 

    

 

 

 

 

 



1 grudnia Gotujemy po Śląsku 

Zaprezentowanie dzieciom potraw śląskich, wyjaśnienie znaczenia i pochodzenia 

zupy wodzionki. Przygotowywanie wodzionki i wspólna konsumpcja. 

 

        

Przedszkolaki z wielkim zapałem przygotowywały sobie wodzionke. 

      

 



2.12.2014 - „Literatura w Śląskim wydaniu”- czytanie przez zaproszonego gościa- 

(Ślązaczkę). 

                            

 

 

 

 

         

 

 

Dzieci słuchały opowiadań po Śląsku o Czerwonym Kapturku i historyjki 

Zajączku skacz Janoscha. Wspólnie z zaproszoną Ślązaczką i Ślązakiem jak             

i nauczycielami rozmawiały na temat przeczytanego tekstu i gwary Śląskiej. 

 

 

 

 

  

                        



                                     

 

 



 

3.12.2014 -  Prezentacja teatrzyku 

„Kiszenie kapusty” przez III grupę.  

 

 

 
 

 



                                                          

 

    
                                                                                      

 4 grudnia 2014r Biesiada Górnicza – Prezentacja zaproszonym górnikom wokalno 

tanecznych umiejętności związanych ze śląskim regionem przez każdą grupę.  

 

 



Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały pieśni granych na harmonijce przez 

zaproszonego gościa.  

 

Wspólnie z górnikiem częstowali się słodkościami. 

 

Górnik opowiadał przedszkolakom ciekawe historie na temat pracy w kopalni, 

święta Barbórki . 

 

 



 

Po Biesiadzie Górniczej dzieci były zaproszone na śląski obiad.  

 

 

 W tygodniu Śląskim dzieci poznały wiele ciekawych historii, 

zwyczajów, tradycji związanych z naszym regionem. Poprzez bliskie 

obcowanie z kulturą śląską ,  uczestniczenie w zabawach i zajęciach      

w Tygodniu Śląskim, nasze przedszkolaki mogły bezpośrednio przeżyć 

wiele ciekawych chwil związanych z naszą małą ojczyzną jakim jest 

Śląsk a w nim  miasto Zabrze.  


