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               Szkoła Podstawowa w Stypułowie 
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  Cele: 
 
 Wzbudzenie motywacji do poznawania dziejów 

naszego regionu i kraju 
 Wzbudzenie potrzeby w społeczności lokalnej 

Gminy Kożuchów do bliższego poznania i dbania o 
dziedzictwo kulturowe naszych przodków 

 Założenie w placówce stałej ekspozycji regionalnej, 
która będzie prezentowała dziedzictwo kulturowe 
naszego regionu. 



 
Planowane działania 

 na terenie gminy: 
  

 przygotowanie ulotek informacyjno-edukacyjnych na 
temat historii i tradycji naszego regionu 

 organizacja szkolenia dla nauczycieli z gminy nt. 
dziedzictwa kulturowego naszych przodków 

 organizacja konkursów: 5 gminnych oraz przeglądu 
tańców ludowych 

 zorganizowanie wycieczki dla dzieci, rodziców i 
pracowników placówek oświatowych po zabytkach 
miasta i do Lapidarium 

 zorganizowanie imprezy środowiskowej nawiązującej 
do tradycji naszych rodziców i dziadków „Wielka 
majówka” 



 

 
Planowane działania 

  na terenie przedszkola : 
  

 realizacja treści edukacyjnych związanych z historią i tradycjami 
naszego regionu, 

 wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Skansen 
w Ochli – poznanie starodawnych domów i sprzętów oraz 
zawodów, 

 wycieczki:  do Muzeum  instrumentów muzycznych w Szybie oraz 
szlakiem dworków i pałaców w Gminie Kożuchów, 

 spotkanie z ciekawymi ludźmi naszego regionu, 
 wydawanie wkładki do gazetki przedszkolnej „Znam moje miasto”, 
 organizacja 2 konkursów przedszkolnych, 
 opracowanie programu edukacji regionalnej „Tu jest moje miejsce 

– tu jest mój dom”, 
 organizacja spotkań z seniorami nawiązujących do dawnych 

zwyczajów i obrzędów, 
 organizacja imprez tematycznych: pożegnanie zimy i wiosenny 

gaik, obrzędy wielkanocne. 
 
 



     W każdej sali 
zorganizowaliśmy 
kącik regionalny, a 
w holu przedszkola 
zbudowaliśmy 
Chatę Regionalną, 
której wystrój 
zmienialiśmy wraz z 
świętami. 



Pojechaliśmy na wycieczkę… 

    10 października 
odwiedziliśmy 
Muzeum 
Etnograficzne w 
Zielonej Górze 
Skansen w Ochli. 
Braliśmy udział w 
przedstawieniu 
teatralnym „Jak to 
ze lnem było” w 
ramach zajęć 
edukacyjnych 
„Paździerze” 



Wycieczka była bardzo udana, towarzyszyła nam 
piękna pogoda, z zainteresowaniem oglądaliśmy 

stare chaty i ich wyposażenie… 



Wiosną pojechaliśmy na kolejne wycieczki grupa Żabek pojechała 
śladami dworków i pałacy w Gminie Kożuchów, a grupy Biedronek i 

Pszczółek do Muzeum instrumentów w Szybie 



 
 

Pielęgnowaliśmy tradycje i obrzędy  
z dawnych lat…  

wprowadziliśmy wiosenny gaik oraz zwyczaje wielkanocne 



   Nawiązaliśmy 
kontakt z Najemną 
Chorągwią Grodu 
Kożuchów. Dzieci 
poznały ubiór i 
zwyczaje rycerzy. 
Powstały potem 
bardzo ciekawe 
prace plastyczne … 



Przeprowadziliśmy konkursy, które miały 
różny zasięg terytorialny… 

przedszkolny  
na koszyczek 
wielkanocny …. 

oraz 
… na drzewo 
genealogiczne. 



….gminnym (tych było najwięcej) 

 na plakat „Zapraszamy 
do Kożuchowa” (147 
prac) 

 na plakat „Zabytki 
mojego miasta” (43 
prace) 

 na wiersz o Kożuchowie 
(27 prac) 

  fotograficzny „Moja 
gmina dawniej i dziś” 
(44 prace) 

 Turniej wiedzy o 
Kożuchowie (15 drużyn) 



 
Opracowaliśmy własny program 

edukacji regionalnej „Tu jest moje 
miejsce – tu jest mój dom” – który 

upowszechniliśmy między 
placówkami. 



Realizacji projektu 
towarzyszyło dużo pracy  

ale i dobrej zabawy. 
Zadowolone były dzieci 

    i uczniowie szkół podstawowych. 
Zadowoleni byli pracownicy i rodzice. 

 
 



Projekt zrealizowano w 
ramach programu: 

Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku. 
Zadbajmy o wspólną przestrzeń. 



Dziękuję za uwagę. 
 

Ewa Bembnowicz 
przedszkolenr1@op.pl 
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