
W dobie dynamicznie zachodzàcych zmian w ró˝-
nych dziedzinach ˝ycia, w dobie zjednoczonej Europy,
wzmocnienie to˝samoÊci regionalnej i narodowej to
nadrz´dne zadanie systemu edukacji, którà nale˝y
podjàç ju˝ w przedszkolu. Wynika to z faktu, ˝e okres
dzieciƒstwa ma ogromny wp∏yw na ukszta∏towanie si´
ludzkiej osobowoÊci. Dzieci w tym wieku charakteryzujà
si´ naturalnà aktywnoÊcià, ciekawoÊcià i ch∏onnoÊcià
umys∏u, a aktywnoÊç umys∏owa powiàzana jest z jego
dzia∏alnoÊcià. Dziecko ˝ywo interesuje si´ otaczajàcym
go Êwiatem, odczuwa silnà potrzeb´ nawiàzania czyn-
nego kontaktu z otoczeniem. Najpierw to otoczenie
tworzà rodzice, rodzeƒstwo, dziadkowie, potem przed-
szkole i jego spo∏ecznoÊç, z czasem rozszerza si´ ono
na inne grupy spo∏eczne.

Pomocà w osiàgni´ciu tego celu staje si´ edukacja
regionalna, która wprowadza dziecko w ˝ywy, prawdzi-
wy Êwiat - pe∏en prze˝yç, emocji, pi´kna, doÊwiadczeƒ
i odkryç. To Êwiat kolorów, zapachów i dêwi´ków.

Edukacja, która wychodzi od regionu jest wi´c dla
dziecka naturalnà drogà kszta∏towania w∏asnej to˝sa-
moÊci spo∏ecznej, kulturowej, narodowej. To przygo-
towanie dzieci do ˝ycia ,,tu i teraz”, ale tak˝e do dal-
szej szeroko rozumianej edukacji. Ojczyzna lokalna
to pierwszy etap - jak˝e wa˝ny - na drodze do zrozu-
mienia Ojczyzny w ogóle oraz do zainteresowania
tradycjà i kulturà innych narodów.

W procesie przybli˝ania dzieciom zwyczajów regio-
nalnych osobami wiodàcymi i kierujàcymi sà ludzie
doroÊli - rodzice i wychowawcy. Nale˝y szukaç ró˝nych
sposobów i Êrodków rozwijania zainteresowaƒ trady-
cjami u dzieci, dlatego te˝ od wrzeÊnia 2004 roku w
naszym przedszkolu realizowany jest program edukacji
regionalnej pt: „Kujawy - moja ma∏a Ojczyzna”.

W ramach tej innowacji w placówce zosta∏o zorgani-
zowane przedszkolne muzeum regionalne, które cieszy
si´ ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców.

Edukacja regionalna w Przedszkolu
Samorzàdowym Nr 2

im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
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      W dniu 16 marca  w przedszkolu  odby∏y si´ warsz-
taty pt: „Kultywowanie tradycji Êwiàtecznych” dla dzieci,
rodziców i zaproszonych goÊci, którym za aktywny
udzia∏  bardzo serdecznie dzi´kujemy. W zwiàzku z
nadchodzàcymi Âwi´tami Wielkiej Nocy zosta∏ zorga-
nizowany w naszym przedszkolu  I powiatowy kon-
kurs plastyczny na kartk´ Êwiàtecznà pt: „Pisanki,
kraszanki, jajka malowane”, którego celem by∏o
rozwijanie zainteresowaƒ tradycjami wielkanocnymi
i zainteresowaƒ plastycznych oraz rozbudzanie poczu-
cia estetyki i pi´kna. Konkurs by∏ kierowany do przed-
szkoli powiatu aleksandrowskiego.  Zg∏oszonych zos-
ta∏o 51 prac, które by∏y wykonane zgodnie z tematem,
prezentowa∏y ró˝ne techniki, ciekawe pomys∏y oraz
wysoki poziom. W dniu 14 marca  Jury wy∏oni∏o zwy-
ci´zców. Lista nagrodzonych:

- I miejsce - Aleksandra Krajewska lat 6 z Przedszkola
Samorzàdowego nr 1 w Aleksandrowie Kuj.,

- II miejsce- Hanna Guga lat 5 z Przedszkola Samo-
rzàdowego Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku,
Patrycja Stawska  lat 6  z Przedszkola Samorzàdowego
Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku,

- III miejsce -Alicja Go∏aszewska lat 6 z Przedszkola
Samorzàdowego Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.

Wyró˝nienia: Afrodyta Drà˝kiewicz lat 6 z oddzia∏u
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Niszcze-
wach, Kamil Pomianowski  lat 6 z Przedszkola Samo-
rzàdowego Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.

Wszyscy zainteresowani otrzymali podzi´kowanie
za udzia∏ w konkursie w postaci dyplomów  i niespo-
dzianki, a zwyci´zcom wr´czono nagrody.

Nauczycielkom przedszkoli bardzo dzi´kujemy za
zainteresowanie si´ naszym pomys∏em, a dzieciom za
udzia∏ w konkursie.

Tegoroczna zima sprawi∏a dzieciom prawdziwà
frajd´. Ferie w Ciechocinku by∏y bia∏e, iskrzàce w s∏oƒ-
cu i weso∏e.

Mali kuracjusze Szpitala Uzdrowiskowego „Markie-
wicz” nie mieli czasu na nud´.

Program zaj´ç na okres ferii wype∏niony by∏ mnós-
twem interesujàcych, pomys∏owych i zwariowanych
imprez dla dzieci starszych i  m∏odszych oraz ogólno-
sanatoryjnych imprez integracyjnych.

Odby∏y si´ turnieje umys∏owe: „Kalambury”, „Jeden
z 10”, „Mistrz Remika”, turniej wiedzy o Ciechocinku,
szachowy i warcabowy. By∏y zawody sportowe: turniej
tenisa sto∏owego, turniej zr´cznoÊciowy na weso∏o i
rozgrywki w dwa ognie, a tak˝e „Randka w ciemno”,
„Minilista przebojów”, „Bal Ga∏ganiarza”, „Beczka
Êmiechu”, spotkanie poetyckie z p. Czes∏awem
˚ywiczkà, dyskoteki. Dzieci zwiedza∏y warzelni´ soli,
grot´ solnà, cerkiew prawos∏awnà, Dworek Prezyden-
tów, stadnin´ koni „Amazonka” i urokliwe miejsca
naszego uzdrowiska. Ostatniego dnia ferii odby∏o si´

uroczyste ich podsumowanie: rozdanie nagród
zwyci´zcom, wyró˝nieƒ i dyplomów uczestnikom.

Nad nieokie∏znanym ˝ywio∏em i g´stà, pe∏nà ar-
tystycznych fantazji atmosferà czuwa∏o tolerancyjne,
ale odpowiedzialne grono pedagogiczne.

Uff...., dwa tygodnie szybko min´∏y i goràczk´ burz-
liwych i rozentuzjazmowanych ferii zastàpi∏ codzienny
trud uczniowski.

Wszystkim wychowawcom Zespo∏u Pozalekcyjnych
Zaj´ç Wychowawczych przy Zespole Szkó∏ Specjalnych
Nr 1 w Ciechocinku - za ich trud i profesjonalizm oraz
aktywnoÊç popartà bogatym, pe∏nym pomys∏ów
warsztatem - dzi´kuj´.

           Alicja S∏odowicz

PS. Sk∏adam serdeczne podzi´kowania sponsorom:
Pani Wac∏awie Ko∏tuƒskiej, Monice Klimiuk - w∏aÊci-
cielkom ciechociƒskich aptek oraz Panu Krzysztofowi
S∏odowiczowi  za drobne upominki przekazane dla
naszych wychowanków.

Przekonani o s∏usznoÊci edukacji regionalnej naszych dzieci ˝yczymy wszystkim czytelnikom zdrowych,
spokojnych Âwiàt oraz zach´camy do kultywowania tradycji Êwiàtecznych w naszych domach.

         Mariola Kopy∏owska

Ferie w „Markiewiczu”
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