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Wychowanie przedszkolne ma na celu zaspokojenie potrzeby miło-
ści, przynależności, bezpieczeństwa, ruchu, aktywnej zabawy i uczenia
się. Wszystkie te pozytywne wartości powinny być również realizowane
w rodzinie. Dlatego zadaniem wychowawców przedszkolnych jest ta-
kie ułożenie współpracy z rodzinami wychowanków, aby te same war-
tości zaistniały w ich domach. Wszelkie działania powinny być podej-
mowane we współpracy z rodzinami, ponieważ wtedy osiągamy bardzo
dobre rezultaty.

Aby dobrze wychować dzieci, należy działać wspólnie z rodziną
i włączać ją do podejmowanych działań. Współpraca powinna być oparta
na wzajemnym zrozumieniu, życzliwości oraz zasadach partnerskich.

Wszyscy wiemy, że we współczesnych czasach trudno znaleźć chwi-
lę na wspólne spędzanie wieczorów w rodzinnym gronie. Człowiek XXI
wieku to zwolennik telewizji i komputera. Te zwyczaje dzieci często przej-
mują od dorosłych. Aby nie dać się całkowicie wciągnąć w świat wirtual-
ny, zwłaszcza najmłodszym, nasze przedszkole wychodzi z różnymi pro-
pozycjami konkurencyjnymi dla gier komputerowych i telewizji.
Zachęcamy rodziców do pracy i zabawy z własnym dzieckiem. Jedną
z alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla całej rodziny stały się
konkursy rodzinne połączone z wystawami prac przestrzennych. W bieżą-
cym roku szkolnym odbyło się już pieć takich konkursów zatytułowanych:
„Jesienne bukiety”(Fot. 1 i 2), „Adwentowy lampion” (Fot. 3), „Ekologicz-
na choinka” (Fot. 4), „Urządzenia gospodarstwa domowego” (Fot. 5), „Nie-
konwencjonalny stroik wielkanocny” (Fot. 6). Pierwsze prace wystawio-
ne zostały we wrześniu 2013 roku na powitanie jesieni. Ich różnorodność
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i kolorystyka oraz pomysłowość wprowadziły przybyłych gości w jesien-
ny nastrój podczas Festynu Rodzinnego.

Chcąc przybliżyć i podtrzymać polskie tradycje zaproponowano
wykonanie adwentowych lampionów. W naszej tradycji Adwent to rado-
sny czas oczekiwania na przyjście Jezusa. W tym oczekiwaniu bardzo
chętnie uczestniczą dzieci. Z własnoręcznie wykonanymi lampionami
biorą udział w mszach roratnich. Lampiony, które wykonały dzieci wraz
z rodzicami zachwycały bogactwem kolorów, kunsztem wykonania i pre-
cyzją, a niektóre wręcz koronkową robotą.

Po Adwencie następuje okres Świąt Bożego Narodzenia. Najbardziej
widocznym i wciąż istniejącym symbolem tego okresu jest choinka. Dla-
tego kolejnym pomysłem na konkurs rodzinny było wykonanie choinki
z materiału ekologicznego.

Dzieci w trakcie zajęć w przedszkolu zapoznawały się z różnymi
urządzeniami technicznymi oraz pracującymi w gospodarstwie domo-
wym, sposobem ich działania i przeznaczeniem. Na konkurs, który odbył
się w lutym 2014 roku dzieci wraz z rodzicami wykonały różnorodne
urządzenia pracujące w domu i nie tylko. Zachwyt wzbudziła kamera
oraz różnego rodzaju roboty.

Wiosną rozstrzygnęliśmy kolejny konkurs rodzinny „Niekonwen-
cjonalny stroik wielkanocny”. W pracach konkursowych widać było duży
wkład pracy rodziny, oryginalność i bogatą kolorystykę.

Celem nadrzędnym wszystkich konkursów, które już się odbyły
i będą organizowane w naszej placówce, jest zaangażowanie całych ro-
dzin do wspólnej pracy, czerpanie radości z wykonanych dzieł i wspólne-
go spędzania czasu. Założeniem konkursów jest wykorzystanie różnego
rodzaju materiałów odpadowych i ekologicznych. Najczęściej są stoso-
wane takie materiały jak: papier, folia aluminiowa, butelki plastikowe
i zakrętki, rolki po papierze toaletowym, wszelkiego rodzaju opakowania
po produktach spożywczych oraz materiały naturalne: gałązki, szyszki,
liście, suszone owoce, nasiona i kwiaty, a nawet makaron. Na każdy kon-
kurs wpływała ogromna ilość prac (na jeden z nich aż 87!). Prace wyko-
nywane były różnymi technikami. Pomysłowość, kunszt i precyzja wy-
konania przerosły nasze oczekiwania.

Jesteśmy dumni, że rodzice i dzieci z Przedszkola nr 6 im. Henryka
Jordana w Krakowie tak licznie i aktywnie angażują się w organizowane
w naszej placówce przedsięwzięcia.
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Fot. 1. Jesienne bukiety

Fot. 2. Jesienne bukiety
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Fot. 4. Ekologiczna choinka

Fot. 3. Adwentowy lampion
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Fot. 6. Niekonwencjonalny stroik wielkanocny

Fot. 5. Urządzenia gospodarstwa domowego


