
Wielokulturowość w przedszkolu 

Pojęcie kultura definiowane jest w różnorodny sposób, począwszy od bardzo ogólnych 

definicji do tych bardzo rozbudowanych. Jedną z najbardziej ogólnych jest definicja Ruth 

Benedict, która głosi, że, kultura jest tym, co łączy ludzi’’.  

Współczesność, migracje i imigracje spowodowały, że w  przedszkolach i szkołach 

wymagana jest edukacja obejmująca zróżnicowanie kulturowe. Najważniejszą kwestią jest 

tutaj wychowanie dzieci tak, by były otwarte na nowe wartości, wolne od uprzedzeń  

i stereotypów 1. 

Aby zainteresować dzieci obcymi kulturami i nauczyć ich tolerancji, Nauczyciele, a 

także Rodzice muszą pokazać, że sami mają świadomość własnej kultury oraz interesują się 

wielokulturowością. Zajęcia w grupie prowadzone są w taki sposób, aby każde dziecko było 

traktowane jednakowo. Wszystkich obowiązują konkretne- jednakowe zasady zamieszczone 

w kodeksie grupowym. Dzieci zdobywają świadomość swoich praw ale także każdy powinien 

znać swoje obowiązki i je wypełniać.  

W przedszkolu, na placu zabaw czy podczas zagranicznych wakacji dzieci mogą 

spotykać rówieśników o innym wyglądzie czy mówiących innym językiem 

Warto pamiętać, że małe dzieci dostrzegają różnice między ludźmi, ale nie wartościują ich. 

Rolą Rodzica, który chce oswajać pociechę z wielokulturowością w jej otoczeniu, jest więc 

podtrzymanie naturalnego zaciekawienia i wzmacnianie postawy szacunku i tolerancji. 

Szczególną uwagę powinno poświęcać się tym kulturom, w jakich wychowane są 

dzieci uczęszczające do danej grupy. Mogą temu służyć naturalne, codzienne sytuacje a także 

te aranżowane przez dorosłych. 

 

Oto kilka pomysłów: 

 Książeczki – w których bohaterami są osoby pochodzące z różnych zakątków świata, np. 

seria „Ulica Czereśniowa” autorstwa Rotraut Susanne Berner czy „To my, dzieci świata” 

Elizy Piotrowskiej. 

  

 Zabawki – wybierając dla swojej pociechy lalki czy inne zabawki starajmy zwracać się 

uwagę, jaki obraz świata one przekazują. W sklepach bez trudu znajdziemy zabawki, które 

pomogą oswajać dziecko z multikulturowością. 

  

 Bajki – tolerancji dla inności pięknie uczą np. takie bajki jak „Brzydkie kaczątko” czy 

„Dumbo”. 

  

 Podróże – zagraniczne, ale nie tylko. Pokazywanie dziecku wielokulturowości możesz zacząć 

od Podhala, Kaszub czy Śląska.  

W Polsce społeczność ciągle się zmienia, ponieważ ludzie z różnych krajów nieustannie 

przybywają do naszego państwa. To nowe wyzwanie, które skłania nauczycieli do 

dokonywania zmian w procesie edukacji. Otwartość na zmiany, jest pierwszym krokiem do 

sukcesu. Koniczne jest podążanie za społeczeństwem i technologią oraz nie zamykanie się na 
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zmiany, które bez względu na dotychczasowe doświadczenia po prostu przenikają do naszego 

życia.  Pozytywny stosunek do wielokulturowości przyniesie korzyści nie tylko „dziś”, ale 

również w przyszłości. 
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