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Wychowanie i profilaktyka 
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia 
(zajęcia pozalekcyjne)
Organizacja i zarządzanie
Realizacja godzin dodatkowych wynikających 
 z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela

Zakres 
działania:

Inne obszary (określić jakie) przedstawienia przedszkolne i środowiskowe
Temat działania:
Realizacja  programu  edukacji regionalnej w grupie ,,Kaczuszki”

Cele działania:
 Wyposażenie dziecka w podstawowy zasób wiedzy o historii, kulturze, tradycji i języku regionu
 Rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych związanych z własną miejscowością, regionem, krajem
 Zintegrowanie społeczności przedszkolnej i rodziców do realizacji  zadań 
 Integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego
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Opis działania:
     Z myślą o poznaniu własnego regionu, jego kultury, tradycji  powstał autorski program regionalny ,,Moja Mała 
Ojczyzna”, skierowany do dzieci z Przedszkola Publicznego w Ożarowie. Program realizowany jest od wielu lat w 
grupie ,,Kaczuszki”, a jego elementy również w innych grupach.  
     Dzięki realizacji programu dzieci miały możliwość poznania własnego regionu poprzez słuchanie legend,  
bezpośrednią obserwację, wycieczki po najbliższej okolicy, oglądanie wystaw w M-GOK, udział w konkursach, 
przedstawieniach opartych na autorskich scenariuszach. 
      W styczniu 2015 roku dzieci wystawiły jasełka w przedszkolu  https://www.youtube.com/watch?v=7jK-AfpfsZw)  i 
w M-GOK w Ożarowie https://www.youtube.com/watch?v=yWDh2w5jyOo  . Jak pisze redaktor J. Myjak ,, 
…niespodzianką dla widzów okazały się wątki regionalne, ożarowskie, które osadziły ten uniwersalny scenariusz 
przedstawienia w konkretnym środowisku”. Przedszkolaki bardzo ciepło powitały małego Jezuska.  Melodia piosenki 
śpiewanej przy żłóbku, z autorskimi słowami, oparta na rytmie krakowiaka,  posłużyła  do wesołej zabawy tanecznej. 
 - Rynek ożarowski pięknie wystrojony, a mały Jezusek w żłóbku położony…… 
- Jezus się narodził, każdy ci to powie, a my go witamy w naszym Ożarowie…….
.    W czerwcu 2015 roku  w M-GOK odbyło się uroczyste rozstrzygniecie konkursu literackiego ,,Ożarów – moje 
miasto” (https://www.youtube.com/watch?v=3d4Rd6y3cAM).  Przepiękne, wręcz  oryginalne wierszyki o naszym 
mieście,  układane przez dzieci i rodziców,  prezentowali na scenie M-GOK  przedstawiciele instytucji 
współpracujących z przedszkolem: Sekretarz Gminy  Ożarów - Tomasz Sobieraj, Dyrektor Biblioteki Publicznej w 
Ożarowie - Jolanta Banach, Dyrektor ds. Marketingu Technicznego Grupy Ożarów S.A.- Andrzej Szymański oraz 
rodzice dzieci wyróżnionych w konkursie. Powstały tomik utworów o Ożarowie został wręczony burmistrzowi naszego 
miasta Marcinowi Majcherowi. 
     Tą jakże  piękną imprezę środowiskową  uświetnił występ dzieci z grupy ,,Kaczuszki”. Oparte na autorskim 
scenariuszu przedstawienie ,,Panna  na niedźwiedziu - to herb miasta mego”, nigdzie jeszcze dotąd nie prezentowane, 
było wielkim zaskoczeniem dla zgromadzonej publiczności. Przedszkolaki z przejęciem i dumą wystawiły sceniczną 
wersję ,,Legendy herbu Ożarowa”. Piękne  kostiumy, sceneria, starannie  dobrane utwory odtwarzane w tle,  tworzyły  
atrakcyjną oprawę przedstawienia. Szczególny  klimat udzielił się wszystkim dzięki tańcom, które niegdyś uświetniały 
imprezy dworskie. Długi program taneczno-muzyczny w wykonaniu 4 i 5- latków oddawał atmosferę lat, w których żyła 
Klotylda, sławna Panna na niedźwiedziu, której wizerunek  już   od lat zdobi  nasz ożarowski herb. Przedstawienie 
zaprezentowały dzieci  również na Dniach Ożarowa. 

     Biorąc pod uwagę to, że dzieci z naszego przedszkola chętnie podejmują  działalność plastyczną, dzięki czemu 
rozwijają swe zdolności artystyczne, wyobraźnię oraz zaspokajają potrzebę tworzenia, zrodził się  pomysł na 
zorganizowanie w przedszkolu konkursu plastycznego o tematyce regionalnej pod tytułem ,,Legenda Herbu Rawicz”. 
Każda z 5 grup najstarszych (Krasnoludki, Kaczuszki, Motylki, Smerfy i Żabki)  miała za zadanie wykonać jedną ze 
scen legendy z wykorzystaniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik. Powstałe prace zaskakiwały 
pomysłowością i starannością wykonania, więc jury ( burmistrz Marcin Majcher, dyrektor GOK w Zawichoście Patrycja 
Sus-Lutyńska, dyrektor przedszkola Jolanta Gołąb, wicedyrektor przedszkola Ewa Świątek) miało nie lada problem z 
wyborem najlepszej. 
     Dnia 7 czerwca 2016 r., korzystając z gościnności burmistrzów Ożarowa, to właśnie w Urzędzie Miejskim,  w 
obecności pracowników urzędu oraz  licznie przybyłych przedszkolaków wraz ze swymi opiekunami, rodzicami, 
dziadkami, uroczyście otworzono wystawę prac konkursowych.  Dyrektor Jolanta Gołąb,  w swoim wystąpieniu 
dokonała podsumowania działań podjętych w ramach realizowanego w przedszkolu programu regionalnego ,,Moja Mała 
Ojczyzna”. Następnie oddała  głos dzieciom z grupy ,,Kaczuszki”, które i tym razem zaskoczyły widzów pięknym 
występem.  
     Nasi wychowankowie, a wśród nich nawet 4-latki,  zaprezentowali  program artystyczny, którego treść opisywała 
każdą z 5 scen legendy herbu, przedstawionej  w postaci prac plastycznych. Autorskimi wierszami dzieci dziękowały 
poszczególnym uczestnikom konkursu, a także paniom, które wspierały swoich wychowanków i pomagały im w 
tworzeniu tych pięknych obrazów. Zachęcały również wszystkich do wysłuchania autorskich  piosenek o Ożarowie 
,,Piosenki o naszym mieście dzisiaj z dumą zaśpiewamy, bo nasze małe miasteczko z całego serca kochamy”.
      Patrycja Sus –Lutyńska (dyrektor GOK w Zawichoście) ogłosiła wyniki konkursu. – Ten wybór był najtrudniejszy 
jaki przyszło nam rozstrzygać w przedszkolu- podkreślała. 
 - Zdecydowaliśmy, że wszystkie prace, które stworzone zostały przez dzieci i wychowawców otrzymują równorzędne 
pierwsze miejsca. Wszystkie prace mają tak wyrównany poziom, wspaniałe kolaże, piękne w kolorystyce, w bardzo 
ciekawych kompozycjach. Jesteśmy dumni, że mamy tylu młodych plastyków na terenie gminy Ożarów. 
      Podczas swojego wystąpienia burmistrz Marcin Majcher nie krył zadowolenia. – Muszę powiedzieć, że tylko Wy, 
najmłodsze dzieci, znacie legendę herbu Ożarowa tak dokładnie. Jestem pełen podziwu dla pięknych prac i wkładu pracy 
jaki włożyłyście… Podziękował dzieciom, wychowawcom za aktywny udział w tym regionalnym przedsięwzięciu i 
przekazał dla wszystkich uczestników konkursu słodkości. Każda z grup otrzymała również nagrody ufundowane przez 
Grupę Edukacyjną MAC. Sponsorom bardzo dziękujemy. 
Prace konkursowe zdobią  hol Urzędu Miejskiego, a nam nie pozostało nic innego jak zachęcić zainteresowanych 
mieszkańców gminy do ich podziwiania. (https://www.youtube.com/watch?v=ewvNYDdAqcQ).
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     Nasi wychowankowie bardzo chętnie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach na terenie przedszkola i miasta. Nie 
zabrakło ich również 19 czerwca 2016r.  na  Dniach Ożarowa. Zaprezentowany program artystyczny ,,Jak dobrze nam 
żyć w Ożarowie” cieszył się wielkim zainteresowaniem i wprowadził uroczysty nastrój. Wiersze i piosenki wykonaniu 
przedszkolaków opiewały piękno ziemi ożarowskiej, uczyły szacunku do symboli regionalnych,  a także przypominały o 
obowiązku miłości do ziemi ojczystej i wartości narodowych.

     W roku szkolnym 2016/17 w ramach realizacji grupie ,,Kaczuszki”  programu regionalnego poszerzyliśmy działania 
o współpracę z instytucjami w naszym mieście. Dzieci miały możliwość poznania pracy aptekarza, policjanta, strażaka, 
piekarza.  W ramach współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy  i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Ożarowie przedszkolaki uczestniczyły w akcji ,,Dar Serca”, która organizowana jest w naszym przedszkolu od wielu lat.  
Jej celem  była  pomoc dzieciom najuboższym, poprzez zbiórkę przyborów szkolnych, gier planszowych, układanek, 
książeczek do czytania i kolorowania. Przedszkolaki  angażując się w to przedsięwzięcie miały również możliwość 
lepszego zrozumienia potrzeb swoich rówieśników i nauki dzielenia się z innymi.
    W tym roku szkolnym do akcji włączyły się przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych. Dnia 5 grudnia 2016 r. 
dzieci osobiście przekazały zebrane dary na ręce pani Małgorzaty Dębniak (kierownik OPS) i pani Jolanty Sobczyk 
(kierownik ŚDS) w Ożarowie.
     Uroczystość rozpoczęła się powitaniem naszych gości przez panią dyrektor Jolantę Gołąb. Następnie dzieci z grupy 
„Kaczuszki” przebrane w stroje Mikołajów przedstawiły autorski program artystyczny, w którym starały się 
odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto pomagać? 
     Dzieci podkreślały że: ,,Są na świecie różne dzieci i te duże i te małe. Te, które mają mnóstwo zabawek i te, które 
zabawek nie mają wcale…”.. Wiedzą, że pomaganie innym zmienia świat na lepsze, bo:,,... gdy  dobre uczynki innym 
wciąż sprawiamy, wtedy wielką radość sami z tego mamy”. Kaczuszki nawiązały również do wieloletniej współpracy 
przedszkola z OPS i ŚDS w słowach: ,,Dla wszystkich potrzebujących dzieci akcję w przedszkolu organizujemy. DAREM 
SERCA  ją nazywamy, bo dobre serduszka mamy. O potrzebujących dbamy należycie, by tak jak my mieli weselsze 
życie”.
     Po występie artystycznym panie M. Dębniak i J. Sobczyk podziękowały wszystkim przedszkolakom za ich dobre 
serduszka, składając na ręce pani dyrektor J. Gołąb słodkie upominki dla dzieci. Pani Jolanta Sobczyk zaprosiła również 
przedszkolaków na bajkę pt: „Smerfy” w wykonaniu swoich  podopiecznych.

     W drugim półroczu roku szkolnego 2016/17 zrodził się pomysł na zorganizowanie imprezy plenerowej z udziałem 
przedszkolaków  i uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.  Celem imprezy była integracja 
osób niepełnosprawnych z przedszkolakami,  przełamywanie barier oraz kształtowanie tolerancji od najmłodszych lat. 
Dzieci z grupy „Kaczuszki” przygotowały rymowaną bajkę pt. Czerwony Kapturek”, a grupa teatralna z ŚDS krótką 
scenkę z bajki „Jaś i Małgosia”. Bajka pt. „Urodzinki u Kubusia Puchatka” to wspólna praca dwóch grup. Między 
inscenizacjami czytane były zagadki, które zaproszone przedszkolaki-  z grup: Misie, Żabki, Smerfy,  bardzo szybko 
rozwiązywały. Kolejnym punktem imprezy były konkursy sprawnościowe dla dzieci: wyścigi zaprzęgów, skoki 
kangurów, biegi z woreczkami na głowie, toczenie piłeczki kijem hokejowym oraz wiele innych, za które uczestnicy 
konkursów otrzymywali nagrody ufundowane przez kierownik ŚDS panią Jolantę  Sobczyk. Na koniec imprezy na 
dzieci czekał słodki poczęstunek.  ( https://www.youtube.com/watch?v=QyK3i4myo2k) 

   Dzięki realizacji programu regionalnego dzieci zdobyły duży zasób wiedzy o Małej Ojczyźnie. Cieszymy się, że  
wspierali nas w tych działaniach rodzice. Mogliśmy również liczyć na pomoc różnych instytucji, dzięki którym nasze 
uroczystości nabrały szerszego zasięgu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłą i owocną współpracę. 

Opis uzyskanych efektów:
Dziecko:
- interesuje się historią i kulturą Ożarowa, regionu
- aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, przedszkola, środowiska lokalnego
- zna zwyczaje ludowe, obrzędy, pieśni, przyśpiewki, tańce ludowe
- rozwija twórcze myślenie poprzez wykonywanie prac plastycznych  i literackich związanych z regionem
- zna zasady właściwego zachowania w różnych miejscach publicznych
- potrafi uważnie obserwować i próbuje wyciągać wnioski z poczynionych obserwacji
- jest wrażliwe na piękno i niepowtarzalność miejsc w najbliższej okolicy
- gromadzi informacje, pamiątki związane z historią miasta, powiatu, województwa oraz dostrzega ich związek z 
dziejami kraju
- kształtuje własny system wartości związany z rodziną, wspólnotą lokalną, regionalną, miejscem zamieszkania, 
regionem, krajem
- potrafi współpracować w grupie i prezentować zdobytą wiedzę na szerszym forum. 
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Wnioski z realizacji:
      Dzięki realizacji programu regionalnego ,,Moja Mała Ojczyzna” przedszkolaki  zmierzyły się z nowymi 
wyzwaniami.  Udział w różnych przedsięwzięciach nauczył dzieci obcowania z przeszłością w sposób dla nich 
atrakcyjny, wykształcił postawę otwartą na otaczający świat. Warto więc było poświęcić tak wiele miejsca na 
przekazywanie ogromnego bogactwa tradycji i kultury regionalnej.
     Realizacja programu regionalnego właśnie w takiej formie, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i 
rodziców, dlatego też program regionalny w grupie ,,Kaczuszki” będzie realizowany w kolejnych latach. 

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Urząd Miejski w Ożarowie, M- GOK w Ożarowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ożarowie, Biblioteka  Publiczna w Ożarowie, Grupa Ożarów SA, RDR Studio
Czas/okres realizacji zadania: styczeń 2015 r.  – czerwiec 2017r. 

Uzasadnienie zgłoszenia: 
- promocja placówki
- dzielenie się doświadczeniem zawodowym

Trudności w realizacji: 
nie wystąpiły
Wykaz załączników:
bez załączników 
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu 
dobrej praktyki.

   Ożarów, 05.07.2017                                                                                                Jolanta Gołąb
                                                                                                                      Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie
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