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Idea edukacji regionalnej towarzyszyła nam od lat. Niewątpliwie piękno, tradycje rodzinne i narodowe naszej „małej
ojczyzny” skłaniają do przekazania tego bogactwa regionalnego już najmłodszemu pokoleniu. To skłoniło nas do
napisania programu edukacji regionalnej dla dzieci 6-letnich, który został wdrożony w Przedszkolu Nr 9 z
Oddziałem Specjalnym w Suwałkach w roku szkolnym 2000/2001.
Nasz program edukacji regionalnej "Suwalszczyzna Moja Mała Ojczyzna" przewidziany był na jeden rok szkolny, co
wynikało ze specyfiki naszej pracy, pracy z dziećmi objętymi rocznym oddziaływaniem przedszkolnym (6-latki).
Program był realizowany przez kolejne trzy lata (do chwili likwidacji placówki).
Program nasz miał na celu:
1. Poznanie tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej.
2. Poznanie najbliższego środowiska, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ukształtowanie terenu,
bogactwa naturalne, florę i faunę.
3. Pielęgnowanie wartości rodzinnych, kulturowych.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych.
5. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości.
6. Rozwijanie zainteresowań własną miejscowością.
Realizując treści programowe dzieci:
* spotkały się z ciekawymi ludźmi naszego regionu: prof. Andrzejem Strumiłło, autorką książek dla dzieci
p. Grażyną Serafin, twórcami ludowymi Janem Bacewiczem i Jarosławem Rynkiewiczem,
* uczestniczyły w wycieczkach po Suwalszczyźnie (Góra Cisowa, Stańczyki, Wigry, Turtul z Górą Oz,
Smolniki),
* poznały legendy i wiersze o Suwalszczyźnie („Ziemia Suwalska”, „ Czarna Hańcza”, „ Nad Wigrami”,
„Legenda o Wigierskiej Siei”, „Legenda o Egle”),
* poznały florę i faunę naszego regionu oraz tereny chronione w Polsce północno-wschodniej; odwiedziły
Wigierski Park Narodowy, poruszały się po ścieżce edukacyjnej,
* poznały życie i zwyczaje naszych przodków uczestnicząc w lekcjach muzealnych w Muzeum Okręgowym
w Suwałkach oraz odwiedzając Regionalne Siedlisko „Ojcowizna” w Bilwinowie, gospodarstwo regionalne
w Zelwie i Przełomce, jak również Izbę Regionalną w Suwałkach ,
* poznały tradycje i zwyczaje wiążące się z różnymi obrzędami (pierwszy dzień wiosny, Andrzejki, Mikołajki)
oraz świętami (Wigilia, Jasełka, Zajączek),
* nauczyły się tańców i przyśpiewek regionalnych (Szot, Ojra-Ojra, Niteczka, Idź ty sobie, Polka Galopka),
* poznały zabytki naszego miasta (opracowałyśmy biuletyn „Spacerkiem po Suwałkach”),
* poznały twórczość Marii Konopnickiej, czynnie uczestniczyły w zajęciach muzealnych w Muzeum im. Marii
Konopnickiej.
Przy współpracy rodziców zorganizowałyśmy „kącik regionalny” w naszym przedszkolu. Zbiory przerosły nasze
oczekiwania, rodzice bardzo chętnie podarowali nam, bądź wypożyczyli przeróżne eksponaty np. żelazka na parę,
maszynę do szycia na pedał, moździeże, zastawy stołowe, obrusy, serwety, chusty, kilimy itp.
Dzieci zdobyły nowe wiadomości i doświadczenia, poznały fakty historyczne własnego miasta i regionu. Rozbudzona
została w nich chęć dalszego poznania, a w przyszłości, na pewno kultywowania tradycji w swoich domach
rodzinnych.
Uważamy, że nasze działania w zakresie edukacji regionalnej wobec bliskiej perspektywy przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej oraz obawa społeczeństwa o utratę naszej kultury narodowej przekonają niejedną z naszych
koleżanek, nauczycielek przedszkoli, że warto właśnie już w przedszkolu rozpocząć kształtowanie naszej tożsamości
narodowej, rozpoczynając od własnego regionu. Nam się udało.
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