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Abstrakt
Teza. WspóÙczeïnie zwracamy si¿ ku edukacji maÙego dziecka majcej na celu rozbudzenie wïród najmÙodszych poczucia przynaleČnoïci do MaÙej Ojczyzny.
Cel artykuÙu. GÙównym celem artykuÙu jest przedstawienie analizy wyników
przeprowadzonych badaÚ dotyczcych znajomoïci dziedzictwa kulturowego regionu wïród dzieci 3, 4 i 5-letnich.
Metoda. Problem badaÚ zostaÙ zawarty w nast¿pujcym pytaniu: Jaka jest wiedza
dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu? Metod¿ moich badaÚ stanowiÙ sondaČ diagnostyczny. Jako technik¿ badaÚ zastosowano test obrazkowy. Badania przeprowadzono w jednym z przedszkoli na terenie Podhala.
Wyniki i wnioski. Analiza zgromadzonego materiaÙu badawczego potwierdza
koniecznoï° realizowania w placówkach wychowania przedszkolnego zagadnieÚ
majcych na celu rozbudzanie poczucia toČsamoïci regionalnej.
SÙowa kluczowe: edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe regionu, MaÙa Ojczyzna, dziecko w wieku przedszkolnym, edukacja regionalna w przedszkolu
The knowledge of children in pre- school education of the cultural heritage in the region
Abstract
Thesis. Nowadays we turn to the education of pre-school children aimed at awakening among the youngest children a sense of belonging to Small Homeland.
Aim of the study. The main idea of the article is the presentation of results analysis
of the research concerning the knowledge of the cultural heritage of the region among
children 3, 4 and 5 year old.
Method. The research question was included in the following question: What is
the knowledge of 3, 4 and 5 year olds on the cultural heritage of the region? The method of my research was a diagnostic survey. As a technique of research a test was
used. The research was carried out in one of the kindergartens in the Podhale region.
Conclusions. The analysis of the collected research material conÞrms the need to
implement in the institutions of pre-school education issues aimed at stimulating the
sense of regional identity.
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„Tak jak ptak, który opuszcza wÙasne gniazdo,
zatacza zrazu maÙe kr¿gi,
tak i my powinniïmy wpierw pozna° i zrozumie°
swoj maÙ ojczyzn¿- najbliČsze nam okolice.
By potem jak ptak polecie° dalej i dalej,
aby móc pozna° i zrozumie° swoj ojczyzn¿ i ïwiat”.
(Wietecha 2010, s. 57)

Wprowadzenie
Obecnie zwracamy si¿ ku edukacji maÙego dziecka, która ma na celu rozbudzenie
wïród najmÙodszych poczucia przynaleČnoïci do regionu. DČymy równieČ do ukazania dziecku ïwiata wartoïci, na podstawie którego b¿dzie ono ksztaÙtowa° wÙasn
toČsamoï°.„Zdobywanie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu i kraju
jest waČnym czynnikiem osobotwórczym, bowiem pomaga dziecku uïwiadomi° sobie, kim jest, jakie ma korzenie i dokd zmierza” (Wietecha 2010, s. 57). Jerzy Nikitorowicz (2009, s. 226-227) deÞniuje dziedzictwo kulturowe jako „dobra kulturowe
przekazywane z pokolenia na pokolenie. (...) Jest nim wszystko to, co jest najbardziej
uznawane i cenione, jak teČ to, co moČe by° niepoČdane i przypadkowe”. MoČna
uzna° za J. Nikitorowiczem, iČ jest to ogóÙ wytworów danej kultury. W poniČszym
artykule zaprezentowano analiz¿ wyników przeprowadzonych badaÚ, których gÙównym celem byÙo okreïlenie zakresu wiedzy dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa
kulturowego stolicy Podhala- Nowego Targu. Przedstawiono równieČ wnioski z analizy wyników przeprowadzonych badaÚ oraz postulaty do praktyki pedagogicznej.

Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje dziedzictwo kulturowe regionu
Poznanie przez dzieci wÙasnego dziedzictwa kulturowego rozpoczyna si¿ od
wczesnego dzieciÚstwa juČ w domu rodzinnym dziecka i powinno by° realizowane
na kaČdym etapie edukacji, rozpoczynajc od przedszkola. Dziecko poznaje najpierw
najbliČsze, a nast¿pnie szersze ïrodowisko spoÙeczne, kulturowe i przyrodnicze (KsiČek 2000, s. 36).
Kultywowanie tradycji regionalnych w domu rodzinnym umoČliwia dziecku poznanie „swoich korzeni, dostrzeČenie tego, co zmieniÙo si¿ przez pokolenia w otaczajcym je ïwiecie, w kulturze, zwyczajach oraz j¿zyku” (Chrost, StempiÚska 2013, s.
58). WiesÙawa Korzeniowska za Zygmuntem Tomaszem Gajowniczkiem (2009, s. 134)
pisze, iČ dziecko od najmÙodszych lat poznaje swoich najbliČszych i swój dom rodzinny. Wraz z rozwojem dziecka granice poznania zaczynaj stopniowo si¿ poszerza°.
Dziecko zwraca uwag¿ na elementy znajdujce si¿ w jego najbliČszym otoczeniu np.
placówki oïwiatowe, koïcióÙ i zabytki. Zdaniem W. Korzeniowskiej (2009) dziecko
„ogarniajc caÙ sw miejscowoï°, stara si¿ j pozna°, zrozumie° i utoČsamia° si¿ z ni”
(s. 134). Poprzez ogldanie pamitek rodzinnych oraz sÙuchanie opowiadaÚ rodziców
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i dziadków, dziecko ma moČliwoï° odkry°, iČ jego Čycie stanowi cz¿ï° dziejów rodziny.
Nast¿pnie, uïwiadamia sobie, Če dzieje rodziny wkomponowane s w wydarzenia regionu, b¿dcego cz¿ïci historii narodu i paÚstwa. Tak oto jak pisze W. Korzeniowska
kaČdy czÙowiek bierze udziaÙ w „czymï wielkim, waČnym i doniosÙym”.
Beata Surma za Dorot Misiejuk (2013, s. 15) okreïla, iČ edukacja regionalna „odbywa si¿ poprzez przyj¿cie wartoïci tkwicych w bezpoïrednim geograÞcznym,
przyrodniczym i kulturowym otoczeniu czÙowieka”. Autorka uszczegóÙawia, iČ
w wychowaniu przedszkolnym te trzy obszary stanowi podstawowy element doboru treïci z zakresu edukacji regionalnej- dziedzictwa kulturowego w regionie. Zatem,
dziecko wykazuje zainteresowanie otaczajc go rzeczywistoïci, „chÙonc” wszelkie
dostarczane mu informacje. Wiedza, jak dziecko zdobywa w tym wieku, ujawnia si¿
gÙównie poprzez dziaÙanie. W konsekwencji prowadzi do zakorzenienia si¿ dziecka
w ïwiecie dziedzictwa kulturowego regionu, który staje si¿ mu bliski i zrozumiaÙy.
Z kolei zdaniem Joanny Dudy ksztaÙtowanie postaw dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego, realizujcego cele edukacji regionalnej powinno dotyczy° wszystkich dzieci obj¿tych
wychowaniem przedszkolnym. WedÙug autorki stopniowe i systematyczne dziaÙanie
dostosowane do moČliwoïci rozwojowych dziecka umoČliwia zdobywanie wiedzy,
jak równieČ wyrabianie ïwiadomoïci regionalnej juČ przez dzieci w wieku 5 lat. Jak
pisze J. Duda (2009, s. 59) „kaČdy proces wychowawczy lub dydaktyczny zdČa do
tego, aby w jego odbiorcach zaszÙy okreïlone zmiany. Zmiany te dotycz nabywanych wiadomoïci, umiej¿tnoïci, czyli posÙugiwania si¿ odpowiednimi wiadomoïciami w dziaÙaniu, dotycz równieČ systemu wartoïci”.
W aktualnej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 18.06.2014 r. (hĴp://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000080301.pdf, data dost¿pu: 18.12.2015) znajduje si¿ XVII
obszarów, w ramach których podane s wiadomoïci oraz umiej¿tnoïci, które powinno opanowa° dziecko koÚczce przedszkole i rozpoczynajce nauk¿ w szkole podstawowej. Wïród nich moČemy dostrzec te dotyczce edukacji regionalnej-dziedzictwa
kulturowego w regionie. Zawarte s one w obszarze XV Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Zatem, dziecko powinno potraÞ° wymieni° imiona i nazwiska
osób bliskich i wiedzie°, gdzie one pracuj oraz czym si¿ zajmuj. Ponadto oczekuje
si¿, iČ dziecko b¿dzie znaÙo nazw¿ miejscowoïci, w której mieszka oraz waČniejsze
instytucje znajdujce si¿ na jej terenie. Istotne jest równieČ to, aby dziecko wiedziaÙo,
jakiej jest narodowoïci oraz, Če mieszka w Polsce, której stolic jest Warszawa. WaČna jest teČ znajomoï° symboli narodowych (godÙo, ßaga paÚstwowa i polski hymn)
wïród dzieci w wieku przedszkolnym. Dziecko powinno równieČ wiedzie°, iČ Polska
jest jednym z paÚstw czÙonkowskich Unii Europejskiej. Ponadto w wyniku realizacji
treïci z obszaru VIII Wychowanie przez sztuk¿ – muzyka: róČne formy aktywnoïci muzyczno-ruchowej (ïpiew, gra, taniec) dziecko koÚczce wychowanie przedszkolne powinno
umie° ïpiewa° piosenki z dzieci¿cego repertuaru oraz Ùatwe piosenki ludowe. Natomiast wedle zapisu zawartego w obszarze IX Wychowanie przez sztuk¿ – róČne formy
plastyczne, dziecko powinno przejawia° (w miar¿ swoich moČliwoïci) zainteresowanie wybranymi zabytkami i dzieÙami sztuki oraz tradycjami i obrz¿dami ludowymi
ze swojego regionu.
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Charakterystyka organizacji i przebiegu badaҞ
W odniesieniu do powyČszych rozwaČaÚ w listopadzie 2015 roku przeprowadzono badania wïród trzech grup przedszkolnych – dzieci 3, 4 i 5-letnich w jednym
z przedszkoli w Nowym Targu. Badaniami obj¿to siedemdziesi¿cioro dzieci: 25 dzieci
trzyletnich, 25 dzieci czteroletnich oraz 25 dzieci pi¿cioletnich.
Przedmiotem badaÚ uczyniono: wiedz¿ dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu. Celem podj¿tych badaÚ byÙo okreïlenie zakresu wiedzy
dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu. Natomiast problem
badaÚ zostaÙ zawarty w nast¿pujcym pytaniu: Jaka jest wiedza dzieci 3, 4 i 5-letnich na
temat dziedzictwa kulturowego regionu? Metod¿ moich badaÚ stanowiÙ sondaČ diagnostyczny. Jako technik¿ badaÚ zastosowano test obrazkowy, skÙadajcy si¿ z 11 pytaÚ.
Pytania testu obrazkowego pogrupowano w 3 kategorie zwizane z edukacj regionaln- dziedzictwem kulturowym regionu. Przedmiotem analizy uczyniono zatem
odpowiedzi dzieci 3,4 i 5-letnich na temat Polski i symboli narodowych, miasta Nowy
Targ oraz tradycji i zwyczajów górali podhalaÚskich.

Analiza wynikÓw badaҞ
Pierwsza kategoria pytaÚ dotyczyÙa wiedzy dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat kraju, w którym mieszkaj oraz symboli narodowych: ßaga i godÙo. Test obrazkowy zawieraÙ pytanie dotyczce kraju, w którym dziecko mieszka, rozpoznania ßagi Polski
oraz godÙa Polski, w którym widnieje orzeÙ biaÙy na czerwonym tle. Z analizy odpowiedzi dzieci wynika, iČ dziewi¿cioro dzieci trzyletnich wie, iČ mieszka w Polsce.
Nazw¿ swojego kraju podaÙo wi¿kszoï° dzieci czteroletnich (18 odpowiedzi) oraz
wszystkie dzieci pi¿cioletnie. Dwoje dzieci czteroletnich odpowiedziaÙo, iČ mieszkaj
„w górach”. Oïmioro dzieci trzyletnich rozpoznaÙo na obrazku ßag¿ Polski. Wi¿kszoï° dzieci czteroletnich (20 odpowiedzi) oraz wszystkie dzieci pi¿cioletnie potraÞÙy
rozpozna° ßag¿ Polski, uszczegóÙawiajc, iČ jest ona biaÙo- czerwona. Dzieci trzyletnie
nie potraÞÙy nazwa° symbolu narodowego- godÙa Polski. Czworo dzieci czteroletnich
i siedemnaïcioro dzieci pi¿cioletnich rozpoznaÙo ten symbol narodowy. Wszystkie badane dzieci 5-letnie potraÞÙy opisa°, iČ w godle Polski widnieje orzeÙ biaÙy w koronie
na czerwonym tle.
Drug kategori¿ stanowiÙy pytania dotyczce znajomoïci wïród dzieci 3, 4 i 5-letnich nazwy miejscowoïci, w której mieszkaj, herbu miasta Nowy Targ, w którym
widnieje gw. Katarzyna Aleksandryjska oraz zabytków znajdujcych si¿ na terenie
miasta.Z analizy odpowiedzi dzieci wynika, iČ tylko jedno dziecko trzyletnie, siedmioro dzieci czteroletnich oraz wi¿kszoï° dzieci pi¿cioletnich (20 odpowiedzi) potraÞÙo wymieni° nazw¿ miasta, w którym mieszkaj. Dzieci trzyletnie i czteroletnie jako
nazw¿ miasta, w którym mieszkaj wymieniaÙy Polsk¿ (2 odpowiedzi) oraz miasto góralskie (4 odpowiedzi). Dzieci 3 i 4-letnie nie rozpoznaÙy herbu miasta. Natomiast szesnaïcioro dzieci 5-letnich rozpoznaÙo herb miasta Nowy Targ. Jeden chÙopiec uzasadniÙ
swoj odpowiedĊ w nast¿pujcy sposób: Na tablicy informacyjnej w przedszkolu znajduje
si¿ obrazek przedstawiajcy herb naszego miasta. Na pytanie dotyczce rozpoznania na
obrazku waČnych miejsc b¿dcych ïwiadectwem dziedzictwa kulturowego regionu
uzyskano 20 odpowiedzi dzieci pi¿cioletnich. Dziesi¿cioro dzieci 5-letnich rozpoznaÙo
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ratusz na nowotarskim rynku. Jeden chÙopiec uszczegóÙowiÙ swoj odpowiedĊ, zwracajc uwag¿ na zlokalizowanie Muzeum PodhalaÚskiego im. CzesÙawa Pajerskiego
w gmachu ratusza: To jest Muzeum i tam s eksponaty. Z kolei inny chÙopiec skojarzyÙ,
iČ nieopodal ratusza moČna kupi° nowotarskie lody, które zostaÙy wpisane na List¿
Produktów Tradycyjnych: Tutaj blisko s lody. Dziesi¿cioro dzieci 5-letnich rozpoznaÙo
koïcióÙ ïw. Anny leČcy na Szlaku Architektury Drewnianej w MaÙopolsce. Jeden chÙopiec
uszczegóÙowiÙ swoj odpowiedĊ, iČ jest to koïcióÙ stary blisko cmentarza, co jest zgodne
z prawd, poniewaČ koïcióÙ ïw. Anny znajduje si¿ na terenie nowotarskiego cmentarza. Wïród odpowiedzi dzieci znalazÙy si¿ równieČ takie jak: koïcióÙ góralski (2 odpowiedzi) oraz dom góralski (2 odpowiedzi).
Ostatnia kategoria pytaÚ dotyczyÙa znajomoïci przez dzieci 3, 4 i 5-letnich tradycji
i zwyczajów górali podhalaÚskich. Jedno z pytaÚ testu obrazkowego adresowanego
do dzieci dotyczyÙo znajomoïci elementów stroju damskiego i m¿skiego górali podhalaÚskich. Analizujc odpowiedzi dzieci uzyskanych na to pytanie, naleČy zaznaczy°,
iČ zarówno trzylatki, czterolatki jak i pi¿ciolatki potraÞ prawidÙowo rozpozna° i nazwa° elementy stroju damskiego górali podhalaÚskich, takie jak: korale. Wïród odpowiedzi dzieci trzyletnich moČna wyróČni° naszyjnik (5 odpowiedzi), natomiast jeden
chÙopiec czteroletni zanuciÙ sÙowa piosenki „KamieÚ z napisem LOVE” z repertuaru
zespoÙu Enej, zaznaczajc, iČ KupiÙbym korale taka jest piosenka. Natomiast najwi¿ksze
trudnoïci sprawiÙo dzieciom rozpoznanie gorsetu. UzyskaÙam odpowiedzi takie jak:
kamizelka (6 odpowiedzi udzielonych przez dzieci 5-letnie).Wszystkie dzieci trzyletnie, szeïcioro dzieci czteroletnich oraz pi¿cioro dzieci pi¿cioletnich myliÙo spódnic¿
z sukienk. W zakresie znajomoïci elementów stroju m¿skiego górali podhalaÚskich
wi¿kszoï° dzieci trzyletnich (15 odpowiedzi), czteroletnich (20 odpowiedzi) i pi¿cioletnich (21 odpowiedzi) potraÞÙo prawidÙowo rozpozna° i nazwa° kapelusz góralski.
Wïród odpowiedzi podawanych przez wszystkie badane dzieci pojawiÙy si¿ nast¿pujce: czapka góralska oraz czapka. Wszystkie badane dzieci nie potraÞÙy poda° nazwy spodni góralskich tzw. portki. Z uzyskanych w przedszkolu informacji wynika,
iČ dzieci z okazji uroczystoïci przedszkolnych takich jak JaseÙka ubieraj si¿ w strój
regionalny górali podhalaÚskich.
Wszystkim dzieciom 3, 4 i 5-letnim zaprezentowano fotograÞ¿ przedstawiajc
dzieci w trakcie taÚca góralskiego, który nosi nazw¿ krzesany. Wszystkie dzieci z badanej grupy rozpoznaÙy czynnoï° wykonywan przez dzieci, ale nie potraÞÙy poda°
nazwy taÚca.
Kolejnym zadaniem byÙo rozpoznanie produktu regionalnego- oscypka. Troje
dzieci trzyletnich i siedmioro dzieci czteroletnich prawidÙowo rozpoznaÙo ten produkt regionalny. Wïród odpowiedzi dzieci trzyletnich pojawiÙy si¿, takie jak: cebula,
sernik czy jajko. Dzieciom czteroletnim produkt ten przypominaÙ chleb (1 odpowiedĊ)
lub cytryn¿(1 odpowiedĊ). Wi¿kszoï° dzieci pi¿cioletnich (16 odpowiedzi) prawidÙowo rozpoznaÙo oscypek. Natomiast wïród nieprawidÙowych odpowiedzi pi¿ciolatków pojawiÙy si¿ nast¿pujce: piÙka (1 odpowiedĊ), piernik (1 odpowiedĊ), czy korbacze
(2 odpowiedzi).
Ostatnie trzy pytania testu obrazkowego dotyczyÙy znajomoïci wïród dzieci 3, 4
i 5-letnich zwyczajów ludowych zwizanych ze gwi¿tami Wielkanocnymi (ïwi¿cenie
pokarmów) oraz ze gwi¿tami BoČego Narodzenia (strojenie choinki, kol¿dowanie). Na
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pytanie dotyczce znajomoïci przez dzieci zwyczaju ïwi¿cenia pokarmów w okresie
gwit Wielkanocnych uzyskano 9 odpowiedzi dzieci 4-letnich oraz 16 odpowiedzi
dzieci 5-letnich. Dzieciom zaprezentowano obrazek przedstawiajcy górali z koszykami, które zostaÙy przyniesione do poïwi¿cenia. Zwyczaj ïwi¿cenia pokarmów rozpoznaÙo 8 dzieci czteroletnich i 14 dzieci pi¿cioletnich. Oto przykÙadowe wypowiedzi dzieci: Nios¿ koszyk do koïcioÙa, Čeby go schlapa° (Franek lat 4), Koszyk przynosimy do
koïcioÙa, Čeby ïwi¿ci° (Ania lat 4), MiaÙam taki koszyk i miaÙam wszystko: jajeczka i garstk¿
ciastek co zrobiÙa mama (Laura lat 4), Pójdziemy do koïcioÙa i od razu kÙadziemy (koszyk) do
szaĤi albo ugryziemy sobie jeden gryzek (poïwi¿conego pokarmu) (MikoÙaj lat 4), Górale daj
koszyki z pisankami i czekoladowymi zajcami i jajkam i pomalowanymi do ïwi¿cenia (Gosia
lat 5) oraz Idziemy z koszykami do koïcioÙa i ksidz je kropi (Daniel lat 5).
Na pytanie dotyczce znajomoïci wïród dzieci zwyczaju strojenia choinki w okresie gwit BoČego Narodzenia uzyskano 12 odpowiedzi dzieci 4-letnich oraz 18 odpowiedzi dzieci 5-letnich. Dzieciom zaprezentowano obrazek przedstawiajcy górali
przystrajajcych choink¿ pierniczkami. Zwyczaj strojenia choinki rozpoznaÙo 10 dzieci czteroletnich i 18 dzieci pi¿cioletnich. PrzykÙadowe wypowiedzi dzieci to: Ozdabiamy choink¿ kiedy jest zima, ïwi¿ta BoČego Narodzenia i trzeba si¿ Ùadnie ubra° (Ania lat 4),
Powieszamy takie Ùadne ozdóbki (Kamil lat 5), Ozdabiaj choink¿, gdy przychodzi MikoÙaj lub
gwiazdorek (Sandra lat 5).
W teïcie obrazkowym zawarto równieČ pytanie dotyczce rozpoznania na obrazku i nazwania zwyczaju ludowego zwizanego ze gwi¿tami BoČego Narodzenia- kol¿dowania. Uzyskano 4 odpowiedzi dzieci 4-letnich oraz 10 odpowiedzi dzieci 5-letnich. Z analizy odpowiedzi dzieci wynika, iČ badana grupa nie zna tego zwyczaju.
Udzielajc odpowiedzi na powyČsze pytanie dzieci skupiaÙy si¿ na opisie wygldu
postaci kol¿dników przedstawionych na obrazku. Nieznajomoï° tego zwyczaju moČe
ïwiadczy° o jego zanikaniu na terenie miasta Nowy Targ. Oto przykÙadowe odpowiedzi: AnioÙek i diabeÙek, nios szopk¿ a w szopce urodziÙ si¿ Pan Jezusek (MichaÙ lat 4), Ludzie
przebrani za róČne strachy (Maciek lat 5), Górale, którzy s przebrani ten jest na diabÙa, ten
jest na anioÙa i nios domek (Adaï lat 5), Przebieraj si¿, bo jest bal przebieraÚców (Sandra lat
5) oraz Oni ïpiewaj bo Maryja urodziÙa Pana Jezusa (Zosia lat 5).

Wnioski i podsumowanie
Z analizy wyników z przeprowadzonych badaÚ moČna stwierdzi°, iČ dzieci trzyletnie posiadaj niewielk wiedz¿ na temat regionu. Nieliczne trzylatki rozpoznaj
i nazywaj ßag¿ Polski oraz podaj nazw¿ miasta, w którym mieszkaj. Dzieci trzyletnie potraÞ rozpozna° i nazwa° elementy stroju góralskiego, takie jak: korale, kapelusz. Z kolei, dzieci czteroletnie wiedz, iČ mieszkaj w Polsce, potraÞ rozpozna°
i nazwa° ßag¿ Polski. Nieliczne dzieci czteroletnie podaj nazw¿ miasta, w którym
mieszkaj. Badana grupa dzieci czteroletnich zna zwyczaje zwizane ze ïwi¿tami
Wielkanocnymi oraz BoČego Narodzenia, takie jak: ïwi¿cenie pokarmów i strojenie
choinki. Natomiast dzieci pi¿cioletnie posiadaj zadowalajc wiedz¿ na temat regionu. Wiedz w jakim kraju mieszkaj, rozpoznaj symbole narodowe: godÙo i ßag¿
Polski oraz podaj nazw¿ miasta, w którym mieszkaj. Ponadto potraÞ rozpozna°
i nazwa° elementy stroju góralskiego damskiego i m¿skiego, jak równieČ rozpoznaj
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produkt regionalny- oscypek. Dzieci koÚczce przedszkole znaj zwyczaje ludowe
zwizane ze ïwi¿tami Wielkanocnymi i BoČego Narodzenia oraz rozpoznaj waČne
miejsca b¿dce ïwiadectwem dziedzictwa kulturowego miasta Nowy Targ. Wszystkie
badane dzieci najlepiej poradziÙy sobie z pytaniem dotyczcym rozpoznania i nazwania elementów stroju regionalnego górali podhalaÚskich. gwiadczy° to moČe o tym, iČ
dzieci zapoznaj si¿ z wygldem stroju regionalnego górali podhalaÚskich zarówno
w domu, jak i w przedszkolu, przy okazji uroczystoïci lub ïwit. W niektórych domach kultywowany jest zwyczaj ubierania stroju góralskiego podczas obchodzenia
najwaČniejszych ïwit w tradycji chrzeïcħaÚskiej.
Analiza zgromadzonego materiaÙu badawczego potwierdza koniecznoï° realizowania m. in. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w procesie dydaktyczno-wychowawczym zagadnieÚ majcych na celu rozbudzanie poczucia toČsamoïci regionalnej. Zatem moČna sformuÙowa° nast¿pujce postulaty dla praktyki pedagogicznej:
• NaleČy rozmawia° z dzie°mi skd pochodz, jak nazywa si¿ ich kraj oraz miasto.
• Zaleca si¿ organizowanie dla dzieci warsztatów nauki taÚca góralskiego, ïpiewu oraz gwary górali podhalaÚskich.
• Potrzebne jest wzbogacanie wiedzy dzieci o zwyczajach ludowych zwizanychz regionem Podhala.
• Istotne wydaje si¿ by° organizowanie warsztatów umoČliwiajcych dzieciompoznanie tradycyjnych potraw regionalnych.
• Zaleca si¿ organizowanie wycieczek, spacerów do waČnych miejsc b¿dcych
ïwiadectwem dziedzictwa kulturowego Nowego Targu.
Podsumowujc, przytocz¿ sÙowa StanisÙawy Trebuni-Staszel (2005) zdaniem której
przybliČanie dzieciom dziedzictwa kulturowego regionu „(…) moČe okaza° si¿ jedn
z waČniejszych dróg ksztaÙtowania osobowoïci mÙodego czÙowieka, jego wraČliwoïci
i kreatywnoïci”(s.12).
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