
 

 



 

 



 

 

 

 

WARSZTATYDLA DZIADKÓW I RODZICÓW„PODRÓŻ DO STUWIEKOWEGO LASU” 

Zamierzeniem naszym poprzez zabawę było wprowadzenie dzieci w świat wartości: szacunku 
i przywiązania do osób starszych, życzliwości do ludzi. Wspólnie spędzony czas w naszym 
przedszkolu był bezcenny i długo pozostanie w naszej pamięci. A wdzięczność w postaci 
uśmiechu dzieci i Dziadków oraz radość z możliwości zabawy z  kochanymi wnukami to dla 
nas najważniejsza NAGRODA i wyjątkowe wyróżnienie. Dzięki Warsztatom  mogłyśmy 
zjednoczyć pokolenie młodszych i starszych.  

 

ZAPOZNANIE Z TRADYCJĄ ŁUŻYCKĄ  PRZEZ DZIADKA DZIECKA Z GRUPY I 

Ptasie wesele – Kiedy dziadek Stasia zaproponował nam przypomnienie pochodzącego z jego 

młodości zwyczaju , tradycji łużyckiej chętnie przystąpiłyśmy to działań. Dziadek pomógł 

nam przygotować stroje ptaków dla dzieci, pokazał jak należy odgrywać role i wprowadził w 

dawne zwyczaje.  

Obchodzone przez dzieci 25-go stycznia „ptasie wesele" łączy się z obserwacjami świata 

roślin i zwierząt. W tym czasie niektóre gatunki ptaków rozpoczynają gnieżdżenie i składanie 

jaj, a ludzie czekają na budzącą się po zimie wiosnę.Za obszar pochodzenia tego zwyczaju 

uważa się Łużyce Górne, ponieważ jest on tam szeroko rozpowszechniony. 

Na Dolnych Łużycach zwyczaj ten przyjął się w przedszkolach i szkołach. Dzieci dokarmiają 

w zimie ptaki i mogą za to w nagrodę wziąć udział w weselu. Wystawiają talerze i miseczki 

na parapet i otrzymują pieczywo w kształcie sroki. 



 

 

W przedszkolach „ptasie wesele” obchodzone jest ze sroką jako panną młodą i krukiem jako 

panem młodym.  

Dziadek obiecał, że przybliży nam jeszcze inne zwyczaje z czasów jego młodości i wspólnie z 

nami będzie pielęgnował zapomniane obrzędy polskie. 

SPOTKANIA Z CIEKAWA POSTACIĄ ZWIĄZANA Z WARSZAWĄ 

3 października 2014 roku gościem naszego przedszkola była Pani Jadwiga Kopeć,. Pani 

Jadwiga przypomniała przedszkolakom „Legendę o Warsie i Sawie” i o „Warszawskiej 

Syrence”. Chętnie opowiadała o czasach swojego dzieciństwa, zabawach, w jakie bawiły sie 

wtedy dzieci. Były to m.in. berek, kapsle i gra w „ciupy”. Przyniosła nawet ze sobą kapsle 

i fajerki z kuchni węgłowej, po czym zaprezentowała zabawę z ich wykorzystaniem. Jak sie 

okazało nie było to wcale łatwe. Udawało sie dopiero po kolejnych próbach. 

W dalszej części spotkania p. Jadwiga pokazała dzieciom albumy o Warszawie 

zniszczonej w czasie wojny. Opowiadała jak ciężko _było sie wówczas w mieście. Nie było 

prądu, bywało sie lamp naftowych, a dzieci słuchały bajek opowiadanych przez babcie 

i rodziców. Występowały ogromne trudności z nabyciem podstawowych produktów. Jeżeli 

można było cos kupić to w mocno ograniczonej ilości, co dziś jest trudne do wyobraźnia. 

Wiele wspomnień poświeconych było odbudowie stolicy. Przy czym p. Jadwiga zaznaczyła, 

ze ludzie nie uchylali sie od pracy, a wręcz przeciwnie masowo przyjeżdżali  do stolicy, żeby 

móc odbudowywać nasza Warszawę. 

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z najstarszych grup naszego przedszkola, które 

pięknie podziękowały Gościowi i zaprosiły na kolejne spotkania. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 „SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ PRZY HERBATCE” 

 „Spotkanie z książką przy herbatce” odbyło się w grupie IV. Uczestniczyli w nim rodzice 

dzieci, ich dziadkowie i p. Dyrektor przedszkola. Tego dnia zmienił się zdecydowanie wystrój 

sali. Przy pomocy parawanów ozdobionych ilustracjami z rożnych bajek, kolorowych 

poduszek i dużych zabawek pluszowych przyniesionych przez dzieci wyodrębniono w niej 

miejsce do słuchania bajek. Na stołach oprócz kolorowych lampionów pojawiły się ciasteczka 

i herbatka. Podczas spotkania rozmowy o książkach przeplatane były ćwiczeniami  

z zastosowaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzieci rozwiązywały też 

zagadki dotyczące bohaterów różnych bajek. Nawiązując do idei spotkania  nauczycielki  

podkreśliły znaczenie głośnego czytania dzieciom tak bardzo promowanego przez Fundację 

ABC XXI wieku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom…” i zachęcały do 

kontynuowania czytania w grupie w następnych miesiącach. 

        Kulminacyjnym punktem spotkania było wspólne czytanie wierszy Juliana Tuwima: 

„Rzepka”, „Lokomotywa” i „Okulary”. Zebrani losowali przygotowane fragmenty wierszy, a 

następnie prezentowali je dzieciom. Te, słuchały jak zaczarowane. Miłą niespodzianką było 

czytanie różnych utworów przyniesionych przez rodziców I dziadków  

        Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze. Obecni na spotkaniu rodzice i 

dziadkowie  zadeklarowali chęć głośnego czytania podczas pikniku rodzinnego. 

                                                                                           Bogumiła Dzięgielewska 

 Anna Lipińska 

  

 


