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Słów kilka o innowacji "Warmia moja mała ojczyzna"
Obecnie dostrzega się wzrost znaczenia roli folkloru. Zaczyna się coraz częściej sięgać do
tradycji, zadając sobie refleksyjne pytanie " Skąd pochodzę, kim jestem, jakie są moje
korzenie?" Program "Warmia - moja mała ojczyzna" pozwala odnaleźć odpowiedzi na te
pytania. W przedszkolu coraz więcej miejsca poświęca się folklorowi, tradycyjności oraz
obrzędowości, a zwrócenie uwagi dzieci na to zagadnienie jest czynnikiem wychowawczo kształcącym. Dzięki programowi dzieci poznają tradycje i obrzędy ludowe, uczą się gwary
warmińskiej, tańców regionalnych, a także rozwijają zdolności plastyczne, muzyczne oraz
ogólną sprawność ruchową i manualną. Rozszerzenie treści pozwala na pełną integrację
społeczności przedszkolnej zarówno dzieci, jak
i ich rodziców. Jest to możliwe dzięki licznym spotkaniom, warsztatom rodzinnym czy
uroczystościom mającym miejsce w przestrzeni przedszkolnej. Takie rozszerzenie treści ma
również duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.
Obcowanie z literaturą ludową, zwyczajami, obrzędami, zabawami tradycyjnymi sprzyja
zrozumieniu kultury własnego narodu i pomaga
w odkrywaniu własnej kulturowej tożsamości, a tym samym kształtuje postawę patriotyczną
- tu rozumianą jako patriotyzm lokalny.
Osią programu stały się obrzędy regionalne związane z kalendarzem pór roku
realizowane w czterech modułach. Treści zawarte w programie wplecione zostały w
codzienną pracę przedszkola, a także szczególnie zaakcentowane
w ceremoniach świąt rocznych. Każdy z modułów ma być realizowany
w innym roku szkolnym, począwszy od roku 2014/2015, a skończywszy na 2017/2018 roku
szkolnym. Umożliwi to dzieciom i ich rodzinom pełne poznanie i utrwalenie wiadomości o
kulturze ludowej Warmii oraz zrozumienie tradycji, kultury, obrzędów w oparciu o święta
doroczne.
Moduły:
I Boże Narodzenie 2014/2015
v Obchody Świat zgodnie z tradycyjnym kalendarzem pór roku
Zwyczaje wokół Bożego Narodzenia – wieniec adwentowy , Wigilia, Rogale, Dwunastki,
Nowy rok i Nowolatka Kolędowanie – temat kompleksowy
w trzech grupach oraz spotkanie z rodzicami – jasełka warmińskie, wspólne śpiewanie
kolęd - przedstawienie zwyczajów – prezentacje grup
v Kolędy i pastorałki warmińskie
v „Warmińskie kapliczki i cmentarz” – fotorelacja ze spaceru, wycieczki,

v „Kościół w Gutkowie” – spotkanie z księdzem – rozmowa na temat historii i prac
renowacyjnych
v Olsztyńskie muzea i galerie

II Moduł 2015/2016
v Andrzejki zabawa z dziećmi oraz rodzicami
v Niedziela Palmowa – przygotowywanie palemek i ozdób tradycyjnych
v Wielki tydzień Wielkanoc w tradycji warmińskiej temat kompleksowy
v Topienie marzanny
v wspólny uroczysty posiłek dzieci, pieczenie ciast, przygotowywaniem tradycyjnych
potraw
v Pokaz tańców – Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
v Skansen w Olsztynku – zwyczaje związane z Wielkanocą, lekcja muzealna
v Tańczę i bawię się tak jak kiedyś na Warmii – nauka przyśpiewek i tańców
warmińskich
v Zajęcia edukacyjne z nauczycielem historii
III Moduł 2016/2017
v Zielone Świątki i Sobótka – spotkanie z rodzicami w plenerze – poszukiwanie
kwiatu……, puszczanie wianków
v Plecenie wianków
v Przyroda w zdjęciach zaklęta –prezentacja fotograficzna
v Tańczę i bawię się tak jak kiedyś na Warmii – nauka przyśpiewek i tańców
warmińskich
v Skansen w Olsztynku
v Poznawanie legend i baśni regionu
v Pokaz tańców – Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”

IV moduł 2017/2018
v Żniwa i dożynki – wyjazd do skansenu dzieci i rodzice ( niedziela
w październiku),
v zorganizowanie wystawy jesiennych plonów,
v Poznawanie legend i baśni regionu
v Przyroda w zdjęciach zaklęta – fotorelacja
v Wycieczka do gospodarstwa rolnego
v Stworzenie kolekcji ziaren zbóż
v poznanie zwyczajów związanych ze świętem plonów.

Obecne pokolenie przedszkolaków wraz z rodzicami w zdecydowanej większości
przypadków należy do pokolenia osadzonego w rzeczywistości Warmii od zawsze. Tym
samym chcąc uważać się za wartościowych mieszkańców regionu, ten region muszą znać różne jego aspekty (kultura, tradycja, obrzędy). By nie zatracić tożsamości i zagubić się w
globalnej rzeczywistości.

