
PROGRAM ,,TRADYCJE I OBYCZAJE W POLSKIEJ 
KULTURZE”

Działania grupy Sówki



Tradycja jest częścią kultury 
naszego kraju. Powinniśmy ją 
pielęgnować i przekazywać 
kolejnym pokoleniom.



Sówki w tym semestrze dowiedziały się jak 
ważne jest kultywowanie tradycji. Dzięki 
swoim działaniom i aktywnościom niektóre 
z obyczajów mogły na stałe zagościć w 
rodzinnym domu dzieci.

◦ Celem było:

◦ pogłębianie wiedzy młodego człowieka o 

zagadnienia związane z tradycją i obyczajami;

◦ ukazanie dziecku wartości, jakie niesie za sobą 

przekazywanie i dbanie o zachowanie tradycji;

◦ uwrażliwianie młodego człowieka i budowanie jego 

systemu wartości;

◦ wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z jego 

możliwościami w czasie zajęć i aktywności;

◦ umacnianie więzi rodzinnych;



Działania podejmowane w czasie realizacji 
programu. 



We wrześniu Sówki:

◦ zapoznały się  z koncepcją programu;

◦ dowiedziały się, co kryje się w słowie tradycja ;

◦ zrozumiały jaką wartością jest tradycja ;

◦ obchodziły tradycję ludową ,, Dzień pieczonego ziemniaka”;

◦ przygotowały sałatkę ziemniaczaną;

◦ wykonały ziemniaczane ludziki;

◦ przygotowały wystawę ziemniaczanych stworów;



,,Dzień Ziemniaka”



W październiku:

◦ dzieci stworzyły kącik z albumami i literaturą na temat Polski (legendy, symbole narodowe);

◦ w ramach przygotowania do zimy, Sówki obchodziły zwyczaj  związany z tworzeniem słoików z 

kiszonkami;

◦ przygotowywały się do Dnia Zaduszek;

◦ wyszły na okoliczny cmentarz i zapaliły znicze na grobach polskich żołnierzy;



Przetwory na zimę były wspaniałym dodatkiem do śniadaniowej 
kanapki. Któż nie lubi ogórków kiszonych czy małosolnych?



Dzieci stworzyły niezwykły kącik czytelniczy. Czytały i oglądały wspaniałe książki, dzięki czemu 
mogły pogłębić swoją wiedzę o interesujące ich treści.



Tworzyły niezwykłe kartki dla Powstańców. 
Każdy mógł wyrazić swoje najszczersze 
podziękowania. 



Złożyły znicze na grobach poległych 
żołnierzy.



W listopadzie

◦ Sowy obchodziły Święto Niepodległości Polski;

◦ wykonały kotyliony z okazji Święta Niepodległości;

◦ nauczyły się hymnu polskiego, który mogły zaprezentować rodzicom;

◦ poznały tradycje andrzejkowe;



Tak wyglądały 
własnoręcznie zrobione 

kotyliony.



A to już ,,Andrzejki”



W grudniu:

◦ dzieci obchodziły święto Barbórki i poznały pracę górnika;

◦ dowiedziały się kim był biskup - św. Mikołaj;

◦ poznały tradycję świątecznego stołu;

◦ wspólnie z nauczycielem śpiewały kolędy i przygotowały niezwykły występ świąteczny dla 

rodziców i bliskich;

◦ wykonały wiele prac plastycznych i technicznych związanych z Bożym Narodzeniem;



Święto ,, Barbórka”



Praca techniczna
,, Święta Rodzina i Betlejem”



W styczniu

◦ Sówki dowiedziały się kim byli Trzej Królowie i jak wyglądał 

orszak królewski. Nie zabrakło również piosenek o tej samej 

tematyce.



◦ 1.Skrzypi wóz, wielki mróz

◦ wielki mróz na ziemi. 2x

◦ Trzej królowie jadą

◦ złoto, mirrę kładą.

◦ Hej, kolęda, kolęda. 2x

◦ 2. A komu takiemu

◦ Dzieciątku małemu. 2x

◦ Cóż to za Dzieciątko,

◦ musi być paniątko.

◦ Hej, kolęda, kolęda. 2x



KOLEJNE
DZIAŁANIA PRZED

NAMI
Jakie jeszcze tradycje i obyczaje poznają

Sówki, dowiemy się już w przyszłym
semestrze.


