
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Gminne Przedszkole w Paniówkach 

Wojewódzki Konkurs 
Edukacja regionalna w szkole 

 
„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu …”  

Jan Paweł II 



Nauczyciele  
w  naszym 
przedszkolu 
korzystają 
z własnego 
programu edukacji 
regionalnej 
przystosowanego 
do warunków  
placówki.  



Rytmiczka-p.Stanisława Zawadzka, posiada  
przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć  

w zakresie edukacji regionalnej. 



W przedszkolu działa zespół folklorystyczny 
„Bajtle z Paniówek” 



Próby zespołu odbywają się co tydzień... 



Wykład dla nauczycieli-wygłoszony przez panią Dyrektor,  
na temat strojów śląskich 



Co roku jeździmy z dziećmi 5-letnimi  
do zabytkowych kopalni. 



Poznajemy sposób tradycyjnego wypieku 
 w Chlebowej Chacie w Górkach Małych. 



Stały kalendarz imprez i uroczystości  
promujących tradycje naszego regionu:  

kiszenie kapusty, pieczenie pierników, kolędowanie ... 



Drogie dzieci: szkubki,  

to darcie pierza. 

Trzy pokolenia 

 szkubią razem  :) 

 

… szkubki oraz chodzenie z goikiem. 



Przedszkolny kącik regionalny z eksponatami 
reprezentującymi historię i kulturę regionu. 



Stroje regionalne - na bieżąco wykorzystywane  
w procesie dydaktycznym. 



Pośród strojów są także ręcznie malowane  
fartuszki, wstążki... 



Wiernie odtworzone zgodnie z tradycją  
stroje regionalne. 



Przedszkolaki na bieżąco uczestniczą w procesie 
dydaktycznym, dotyczącym promowania tradycji śląskiej. 
Odwiedzający przedszkole goście mają okazje  oglądać 

kącik regionalny, przy którym odbywają się różnego 
rodzaju uroczystości 

(na przykład Dzień Górnika). 



Przedszkole systematycznie współpracuje z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Ornontowic, zespołem muzycznym 
B.A.R. pod kierownictwem pana E.Loski, Urzędem Gminy 

Gierałtowice (dożynki, wystepy w plenerze),  księdzem 
proboszczem w kościele w Paniówkach (Jasełka). 



Współpraca z instytucjami kulturalnymi:  
Biblioteką w Paniówkach (szukamy pozycji 

książkowych pisanych gwarą)  
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury  

w Gierałtowicach (występ zespołu „Bajtle z Paniówek” 
podczas 35-lecia gminy). 



Placówka nawiązała stały kontakt z wokalistą  
zespołu B.A.R. - pan Eugeniusz Loska akompaniuje nam 
podczas różnych występów oraz uświetnia uroczystości 

przedszkolne. Każdego roku zapraszamy  
również panów górników z okazji ich święta. 



Przedszkolaki uczestniczyły także w warsztatach 
dotyczących tematyki regionalnej. Odwiedziły siedzibę 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. 



Tym razem dzieci oglądają wystawy  
strojów śląskich oraz przyglądają się, 

 w jaki sposób prawidłowo zawiązać czepiec. 



Przedszkole cyklicznie organizuje  
imprezy dla środowiska lokalnego.  

Są to Dzień Górnika, Jasełka w kościele, ... 



Pokaz manekinów w strojach śląskich  
z okazji Barbórki. 



… kolędowanie, chodzenie z goikiem,  
występy dla emerytowanych nauczycieli. 



Przedszkole organizuje konkurs dla całej gminy 
„Śląska Piosenka Wesoła”. 



Tradycyjnie, co roku organizowany jest  
konkurs plastyczny dla wszystkich placówek z 

 gminy Gierałtowice. Dotyczy on pracy w kopalni. 



Jak zwykle pomysłów jest wiele. 





Przedszkolaki i wychowankowie przedszkola 
corocznie uczestniczą w przeglądach, festiwalach 

oraz konkursach o zasięgu wojewódzkim. 



Zespół „Bajtle z Paniówek” wiele razy dostał się do 
finału konkursu „Śląskie Śpiewanie” w Piekarach 

Śląskich, zajmując wysokie miejsca. Regularnie bierze 
udział w Śląskich Godach a także w Przeglądzie 

Twórczości Ziemi Gliwickiej w Pyskowicach. 



Nauczyciele aktywnie udzielają się 
 na rzecz regionu. Pełnią określone funkcje,  

na przykład gra na instrumentach  
w trakcie występów artystycznych. 


