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Rówieśnicy z Globalnego Południa

Informacje dla dziecka

Informacje dla osoby prowadzącej

Informacje o kraju dla dziecka

Mam na imię Aisa i  mam 3 lata. Jest Kirgiską, chodzę przedszkola nr 5 w Dżelalabadzie. W domu mówimy po kirgisku, ale w przedszkolu 
nauczycielki mówią do nas po rosyjsku. Nie we wszystkich przedszkolach w naszym mieście mówi się po rosyjsku, w niektórych mówi się po 
kirgisku, a w innych po uzbecku. Podczas zajęć nauczycielki czytają nam różne bajki, np. „Rzepkę” - pewnie ją znasz, bo w Polsce jest to też 
znana bajka.

W Kirgistanie bardzo wiele kobiet pracuje zawodowo i uczęszczanie dzieci do przedszkoli jest powszechne. Język rosyjski jest drugim  
oficjalnym urzędowym językiem w Kirgistanie. Mówiąc po rosyjsku ma się większe możliwości pracy oraz zarobku w przyszłości – np. pracując 
w Rosji. Wiele rodzin utrzymuje się wyjeżdżając do pracy do Moskwy, albo pracując z rosyjskimi turystami np. w Malezji.

Kirgistan jest krajem leżącym w Centralnej Azji, gdybyśmy chcieli dojechać tam samochodem z Polski zajęło by to nam ok 65 godzin jazdy bez 
zatrzymywania (albo 9 godzin samolotem). W Kirgistanie jest bardzo wiele wysokich gór, najwyższa  to Szczyt Zwycięstwa, który jest prawie 
3 razy wyższy od polskich Rysów w Tatrach. Jest tam też drugie największe w świecie jezioro górskie Issyk-kul. W Kirgistanie ludzie mówią 
wieloma językami – między innymi po kirgisku, rosyjsku, uzbecku i tadżycku.
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Przedszkole
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Przedszkole nr 5 w Dżalalabadzie jest podzielone na część letnią oraz zimową. Część zimowa - to murowany budynek, który jest używany 
przez przedszkolaki jak jest zimno. Część pokazana na zdjęciu to ocienione altanki znajdujące się w części ogrodowej przedszkola służące 
do prowadzenia zajęć podczas sezonu letniego. Zabawy odbywają się przez cały dzień,dziecimają też czas na to, aby pobiegać po ogrodzie. 
Oprócz tego podczas zabaw w przedszkolu uczą się tańczyć tradycyjnych kirgiskich tańców np. Kara Żogro, albo bawią się w typowe gry 
kirgiskie udając jeżdżenie na koniu.

Przedszkole nr 5 w Dżalalabadzie jest placówką publiczką o specjalizacji profilaktyka zachorowań na gruźlicę. Do przedszkola uczęszczają 
dzieci już od 2 roku życia, jest ich natomiast stosunkowo mało - ok. 10. Pozostałe grupy to 3-,4-,5- oraz 6-latki. Grupa liczy ok. 20-25 dzieci 
oraz jedną nauczycielkę. Każda z grup przedszkolnych ma swoją altankę, nawet dwulatki. W altankach oprócz stolików są też wieszaki na ręcz-
niki oraz szafki przyborami do zabawy. W tle widać białą kirgiską czapkę. Wiele z ozdób w altankach nauczycielki robią z dziećmi samodzielnie.

Kirgistan jest krajem leżącym w Centralnej Azji, gdybyśmy chcieli dojechać tam samochodem z Polski zajęło by to nam ok 65 godzin jazdy bez 
zatrzymywania (albo 9 godzin samolotem). W Kirgistanie jest bardzo wiele wysokich gór, najwyższa  to Szczyt Zwycięstwa, który jest prawie 
3 razy wyższy od polskich Rysów w Tatrach. Jest tam też drugie największe w świecie jezioro górskie Issyk-kul. W Kirgistanie ludzie mówią 
wieloma językami – między innymi po kirgisku, rosyjsku, uzbecku i tadżycku.
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Nazywam się Mubira i pracuję jako nauczycielka w przedszkolu nr. 5 w Dżalalabadzie na południu Kirgistanu. Pracuję codziennie od rana do 
wieczora, natomiast latem, kiedy jest gorąco większość czasu w przedszkolu spędzam na dworze z moją grupą przedszkolną. Mamy bardzo 
duży ogród, w naszym przedszkolu jest dużo drzew, dlatego latem nie jest tak gorąco i jest przyjemnie na dworze. Ja zajmuję się grupą 
3 latków, natomiast w przedszkolu mamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Na zdjęciu nauczycielka Mubira, oraz dzieci Mehim Argina. Mubira jest jedną z 7 nauczycielek pracujących w rosyjsko-języcznym przedszkolu 
w Dżalalabadzie. Oprócz niej w przedszkolu pracują inne nauczycielki, które przydzielone są do poszczególnych grup wiekowych. 
W przedszkolu pracuje również Pani Faruga, która gra na akordeonie, dlatego też dzieci w przedszkolu często bawią się wspólnie przy 
akompaniamencie akordeonu, tańczą i śpiewają. Wyżywienie do przedszkola dostarczone jest przez catering zewnętrzny. To przedszkole jest 
przedszkolem publicznym dofinansowanym z budżetu państwa, ale i tak większość gier oraz  materiałów edukacyjnych zazwyczaj robimy 
same z innymi nauczycielkami.

Kirgistan jest krajem leżącym w Centralnej Azji, gdybyśmy chcieli dojechać tam samochodem z Polski zajęło by to nam ok 65 godzin jazdy bez 
zatrzymywania (albo 9 godzin samolotem). W Kirgistanie jest bardzo wiele wysokich gór, najwyższa  to Szczyt Zwycięstwa, który jest prawie 
3 razy wyższy od polskich Rysów w Tatrach. Jest tam też drugie największe w świecie jezioro górskie Issyk-kul. W Kirgistanie ludzie mówią 
wieloma językami – między innymi po kirgisku, rosyjsku, uzbecku i tadżycku.
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Pan Żenisz robi pierożki kirgiskie. Takie jak  polskie  pierogi- tylko w środku jest mięso. Pierożki są popularnym jedzeniem w Kirgistanie.

Zdjęcie przedstawia kulisy restauracji znajdującej się przy parku rozrywki w Dżelalabadzie. Pan Żenisz wraz z rodziną prowadzą restaurację, 
w której można zjeść typowe dla Kirgistanu przekąski takie jak samsy (mięso z ziemniakami opiekane w cieście), czy właśnie  manty 
(kirgisko-uzbeckie pierogi). Zdjęcie zrobione zostało w lipcu 2014 w Dżalalabadzie, na południu Kirgistanu, gdzie mieszkają Kirgizi jak i duża 
mniejszość uzbecka.

Kirgistan jest krajem leżącym w Centralnej Azji, gdybyśmy chcieli dojechać tam samochodem z Polski zajęło by to nam ok 65 godzin jazdy bez 
zatrzymywania (albo 9 godzin samolotem). W Kirgistanie jest bardzo wiele wysokich gór, najwyższa  to Szczyt Zwycięstwa, który jest prawie 
3 razy wyższy od polskich Rysów w Tatrach. Jest tam też drugie największe w świecie jezioro górskie Issyk-kul. W Kirgistanie ludzie mówią 
wieloma językami – między innymi po kirgisku, rosyjsku, uzbecku i tadżycku. 
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Mamy na imię Hosijat i Sevara, obie mamy po 15 lat. Latem tego roku uczestniczyłyśmy w kursach komputerowych organizowanych w naszej 
szkole w Dżalalabadzie. Latem nasza szkoła dostała 15 nowych komputerów do sali z informatyki. Możemy teraz uczyć się obsługiwać 
komputer i szybko pisać na klawiaturze. Nie mamy jeszcze dostępu do Internetu, ale może w przyszłości będziemy mieli. Komputery są 
nowoczesne i każdy może uczyć się przy osobnym komputerze, nie musimy siedzieć po 2-3 osoby. Bardzo nam się to podoba. W przyszłości 
chcemy założyć szkolną gazetkę, bo już będziemy wiedziały jak to zrobić.

W roku 2014 Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia realizował projekt współpracy rozwojowej w Kirgistanie. Działanie polegało na 
wyposażeniu 3 szkół z Dżalalabadu oraz 2 szkół z regionu Suzackiego (pod Dżalalabadem) w zestaw 15 komputerów oraz drukarkę laserową, 
przeprowadzeniu kursów komputerowych z zakresu podstawowej obsługi komputera. Najbardziej aktywni uczniowie i uczennice z każdej ze 
szkół uczestniczyli także w kursach dziennikarskich i uczyli się jak przygotować się do edycji i redakcji gazetki szkolnej. Między październikiem 
a grudniem 2014 w każdej ze szkół wydano po 3 edycje gazetek szkolnych.  Projekt był dofinansowany z programu Polskiej Pomocy 2014 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kirgistan jest krajem leżącym w Centralnej Azji, gdybyśmy chcieli dojechać tam samochodem z Polski zajęło by to nam ok 65 godzin jazdy bez 
zatrzymywania (albo 9 godzin samolotem). W Kirgistanie jest bardzo wiele wysokich gór, najwyższa  to Szczyt Zwycięstwa, który jest prawie 
3 razy wyższy od polskich Rysów w Tatrach. Jest tam też drugie największe w świecie jezioro górskie Issyk-kul. W Kirgistanie ludzie mówią 
wieloma językami – między innymi po kirgisku, rosyjsku, uzbecku i tadżycku.
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