
Dzień V 3.12.  

Barbórka w przedszkolu  

Katowice, to miasto śląskie, które wspólnie z innymi sąsiednimi 

miejscowościami nazwane jest Śląskiem- poproście rodziców o pokazanie na 

mapie. 

Zobaczcie jakie ważne święto będziemy dzisiaj omawiać: 

EduKredka - Dzień Górnika 4 grudnia film edukacyjny - YouTube 

 

 

Śląsk jest najbogatszym etnograficznie regionem Polski. Bogactwo 

strojów, ciekawe obrzędy, smaczna kuchnia i odmienna gwara czynią Śląsk 

wyjątkowym regionem naszego kraju. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETV4uWGn1J4


Gwara śląska – odrębny język czy dialekt języka polskiego? 

W różnych regionach Polski od dawna ludzie  posługiwał się swoim 

językiem, tzw. gwarowym, tzw. Gwara. Poniżej kilka słówek dziecięcych gwarą 

śląską: 

Oma- babcia 

Opa- dziadek 

Bajtle- dzieci 

Dzioucha- dziewczyna 

Chopok- chłopak 

 Muti- mama 

Fater- tata 

Roztomiło- bardzo miła 

podwiel piyknie prosza-póki pięknie proszę 

W piątek, t.j. 03.12.b.r. urządzamy mini przedstawienie dla braci górniczej, 

Odwiedzą nas goście : górnicy i Barbórki, t.j. kobiety górników. 

Na święcie górników- Barbórce- uczestnicy bawią się i śpiewają. Nam również 

towarzyszyć będzie śpiew, do którego i Was zapraszamy. Oto tekst i nagranie 

muz.  

Dzióbka dej - YouTube 

 

Dzióbka dej, dzióbka dej, moja roztomiło, 

bo jak dzióbka nie dostana, 

zrobia jo se w sercu rana, 

dzióbka dej, dzióbka dej, moja roztomiło. 

 

Nie dom ci, nie dom ci mojego dzióbeczka, 

bo mój dzióbek nie błozynek, 

nie dostanie żoden synek 

mojego, mojego, mojego dzióbeczka. 

https://www.youtube.com/watch?v=RtZfZUBVd6A


 

Dzióbka dej, dzióbka dej, podwiel piyknie prosza, 

dej mi dzióbka pókiś młoda, 

żodno się nie stanie szkoda, 

dzióbka dej, dzióbka dej, moja roztomiło 

 

Tóż se weź, tóż se weź, lecz ino troszeczka, 

żeby mi go nie ubyło, 

żeby na długo starczyło 

mojego, mojego, mojego dzióbeczka. 

Oglądanie regionalnych  strojów: galowego, górniczego i ślązaczki. Wyjaśnienie 

dzieciom znaczenia koloru pióropusza przy górniczym czako, nazywanie 

elementów stroju ślązaczki. 

 

Poniższe ilustracje przedstawiają nazwy części strojów śląskich: 

 



 

 



A teraz  Zabawa dydaktyczna „Tak czy nie”: 

Rodzic czyta pytania, a dziecko odpowiada tak lub nie       

- Górnik ma bardzo trudną i niebezpieczną pracę (tak) 

- Górnik wydobywa czerwony węgiel (nie) 

- Każdy kawałek węgla jest okrągły jak piłeczka (nie) 

- Najwięcej węgla wydobywa się w Polsce na Śląsku (tak) 

- Węgiel można zamienić w ciepło, w światło i w lekarstwa (tak) 

- Galowy strój górnika składa się z czarnych spodni, czarnej marynarki i 

czerwonego kapelusza (nie) 

- Górnicy podczas pracy noszą na głowie kaski z latarką (tak). 

- Jak dzieci odpowiadają „tak” to klaszczą w dłonie, jak odpowiadają „nie” to 

uderzają rękami o podłogę. 

 

Rodzic odczytuje list od Karlika i Karolinki: 

 

List Karolinki i Karlika 

 

,, Witejcie dzieci. Jo je szwarno dziołcha – nazywom się Karolinka. Mieszkom 

jo w takim mieście co nazywo się Katowice. Jo bardzo lubia się stroić i przesto 

oblykom taki paradny stroj. Mom kiecka , fajno bluzka, zopaska. A na karku 

wiyszom korale 

 

A jo je szwarny synek Karlik. Tyż mieszkom w Katowicach. Jak nie musza 

robić to zakładom też taki paradny stroj. Oblykom tako fajno koszula, na karku 

zawionzuja jedwobka i oblykom bruclik.  

 

 

Po odczytaniu listu rodzic mówi dzieciom , że list jest napisany w gwarze 

śląskiej i tłumaczy słowa. 

Szwarno/gryfno dziołcha – ładna dziewczyna 

Szwarny synek – ładny synek 

Paradny - odświętny 

Oblykać - ubierać.  

 



Autoprezentacja dzieci w gwarze śląskiej np. :  

,, Jeżech szwarny synek i nazywom się ....: 

Jeżech szawrno dziołcha i nazywom się... 

 

Na koniec spróbujcie sami narysować  coś na Barbórkę? 

 

Miłej pracy       

 

https://youtu.be/Ho0Tad6X4JI 

 

I do zobaczenia       

 

 

 

 

https://youtu.be/Ho0Tad6X4JI

