
APPEMIC  

APPEMIC (STOWARZYSZENIE POLSKIE W KANTABRII PROMUJĄCE 
EDUKACJĘ WIELOJĘZYCZNĄ I MIĘDZYKULTUROWĄ) to organizacja 
stworzona w lipcu 2015 r., jej misją jest popularyzowanie edukacji wielojęzycznej 
dzieci mieszkających na terenie Kantabrii, jak również wspieranie ich rodziców i 
opiekunów w wychowaniu wielokulturowym. 

2016 r. 

2016 rok był bardzo wydajny dla Polskiego Stowarzyszenia w Kantabrii promującego 
edukację wielojęzyczną i międzykulturową w Kantabrii. Mając na uwadze, że 
stowarzyszenie zostało założone w dniu 12 sierpnia 2015 r., osiągnęliśmy w 2016 r. 
większość zaplanowanych celów, a nawet więcej niż oczekiwaliśmy. 

CELE 

1. Promowanie wszelkiego typu aktywności związanych z szerzeniem edukacji 
wielojęzycznej dzieci mieszkających na terenie Kantabrii, jak również wspieranie 
rodziców/opiekunów w wychowaniu wielokulturowym. 

2. Popularyzowanie w Kantabrii wiedzy na temat: kultury, historii, kuchni, tradycji 
i języków innych krajów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na język polski. 

3. Szerzenie wiedzy o Hiszpanii poza jej granicami, a zwłaszcza w Polsce, na 
temat jej kultury  (szczególnie tej związanej z Kantabrią), gastronomii, tradycji i języka.  

4. Wzmacnianie pozytywnych postaw wśród mieszkańców Kantabrii w stosunku 
do edukacji międzykulturowej. 

5. Kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków oraz przedstawicieli innych 
narodowości mieszkających w Kantabrii (poprzez działalność społeczną; promowanie 
zdrowego stylu życia). 

6. Pielęgnowanie polskich tradycji, kultury i języka wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych narodowości polskiej.   

7. Poszerzanie sieci kontaktów i wymiana informacji wśród rodziców 
mieszkających w Kantabrii, którzy wychowują lub chcą wychowywać swoje dzieci w 
wielojęzyczności.  

8. Nawiązywanie współpracy i wymiana informacji ze stowarzyszeniami o 
podobnym zakresie działalności, istniejącymi w Hiszpanii bądź innych krajach Unii 
Europejskiej.  

9. Zachęcanie przedstawicieli innych narodowości, mieszkających na terenie 
Hiszpanii, do  wolontariatu, społecznego zaangażowania oraz przedsiębiorczości.  

 



 

Najważniejsze osiągnięcia stowarzyszenia na rok 2016: 

 

• Projekt: "Mały Appemic"  

Program szkoleniowy dla ojców i matek dzieci wielojęzycznych, którzy chcą 
wychowywać swoje dzieci w oparciu o rady ekspertów oraz wymieniać się dobrymi 
zaleceniami.  

W 2016 roku szkółka liczyła 8 rodzin. Zajęcia były prowadzone przez rodziców w 
sposób rotacyjny. Dysponowaliśmy ramowymi scenariuszami zajęć w oparciu o 
fachowe książki, doświadczenie pedagogiczne niektórych z rodziców i strony 
internetowe z materiałami dla dzieci.  

Wynegocjowaliśmy z Urzędem Miasta Santander stałe miejsce na nasze spotkania: 
Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo (CMICAD) del 
Ayuntamiento de Santander. W każdy poniedziałek organizowaliśmy dwugodzinne 
spotkania w języku polskim, podczas których rodziny mogły się bawić, uczyć i 
wymieniać pomysłami.  

• Warsztaty dla rodziców skupiające się na wielojęzyczności „Droga ku 
wielojęzyczności”. 
 

• Obchody najważniejszych świąt polskich w Kantabrii: Dzień Niepodległości 
Polski, Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Wielkanoc oraz Boże 
Narodzenie. 

 
 



• Udział w Międzynarodowym Festiwalu Międzykulturowym w Santanderze 
(Festival Intercultural de las Naciones), w formie stoiska gastronomicznego z 
polskimi produktami, który umożliwił promocję stowarzyszenia i znalezienie 
nowych źródeł dofinansowania stowarzyszenia poprzez darowizny.  
 

 

 
• Spotkanie polskich stowarzyszeń w Madrycie. Organizatorem spotkania był 

Dom Polski w Getafe. 
 

Kalendarium: 

 

Data Zajęcia 
11.01.2016 „Piękna wyspa” 



Opis natury: morza, nieba, piasku, zwierząt z wyspy. 
Warsztaty „Eksperyentowanie z różnymi teksturami, materiałami. 

18.01.2016 „Kolory i formy” 
Obserwowanie otaczającego nas świata, poznawanie struktur, 
kolorów i form. 
Gra z piłeczkami o różnych kolorach i wadze. 
 

25.01.2016 „Rzepka” Julian Tuwim 
Poezja polska, bajka o warzywach. 
Warsztaty rysowania. 
 

01.02.2016 „Emocje” 
Rodzaje emocji, od czego zależą, co nas zasmuca, co weseli. 
Kontrolowanie emocji. Zajęcia z żółwiem. 
 

15.02.2016 „Wodne zwierzęta” 
Opowiadanie o krokodylu, eksperymenty z wodą. 

22.02.2016 „W świecie owadów: biedronki” 
Zapoznanie się z cechami owadów. 
Piosenka o biedronce „Biedroneczka”. Warsztaty kulinarne. 
 

29.02.2016 „Instalacje artystyczne” 
Kolory, formy, litery i słowa: gry ruchowe z muzyką. 

07.03.2016 Teatrzyk cieni. 
„Lisia rodzina”  

14.03.2016 Wielkanoc, tradycje polskie, kuchnia polska. 
Warsztaty z malowania pisanek. 

21.03.2016 Wielkanoc, tradycje polskie, Śmigus Dyngus. 
Powitanie wiosny poprzez śpiew i zabawy. 

04.04.2016 Język sztuki: kolory pierwotne i wtórne. 
11.04.2016 „Zielona żaba”. Śpiewanie polskiej piosenki „Była sobie żabka 

mała rere ku kum”. Zajęcia z poprawnej wymowy i dykcji. 
18.04.2016 Wiosenna owoce i warzywa. 

Skąd bierzemy jedzenie, cechy warzyw i owoców, dlaczego warto 
zdrowo się odżywiać. 

25.04.2016 Spotkanie z poezją polską: „Samochwała” Jana Brzechwy. 
Zasady dobrych manier 

09.05.2016 Warsztaty plastyczne „Rysowanie i malowanie różnymi 
przedmiotami”. 

16.05.2016 Poznanie miasta, w którym żyjemy. 
Charakterystyka budynków, ulic, domów, sklepów. 

23.05.2016 Zabawa heurystyczna. 
Wskutek stawiania hipotez i eksperymentów dojście do nowego 
odkrycia. Zapoznanie się z przedmiotami i samodzielne określenie 
ich możliwości 

01.06.2016 Obchody Dnia Dziecka. Zabawy na świeżym powietrzu. 
13.06.2016 Gdzie mieszkają ptaki? 

Kreatywne warsztaty “Tworzenie gniazda”. 
20.06.2016 Kontynuacja warsztatów „Gdzie mieszkają zwierzęta?” 



Gdzie mieszkają ryby? 
Gdzie mieskają owady? 
Gdzie mieszkają inne sakki, których znamy? 
Cechy domów. 

27.06.2016 Zabawa „W klasy” 
Gry na świeżym powietrzu. 

04.07.2016 Gry sensoryczne. 
Mieszanie różnych materiałów do malowania (kolorowych kredek 
i soli). Eksperymentowanie z kolorami i teksturami. 

11.07.2016 Drugie życie obiektów w powszechnym użyciu. 
Znaczenie recyklingu, ważność sortowania (tworzywa sztuczne, 
drewno, metal, szkło itp.). 

18.07.2016 Piosenki i gry o lecie. 
Zabawy na świeżym powietrzu. 

25.07.2016 Ciasto na chleb. 
Warsztaty o kuchni polskiej. Poznawanie właściwości ciasta 
poprzez różne jego formowanie. 

05.09.2016 Pierwsze spotkanie po wakacjach. 
Pogadanka o wakacjach. Charakterystyka muzeów, zamków, 
galerii itd.  

12.09.2016 Środki komunikacji. 
Słownictwo związane z transportem lądowym, wodnym i 
powietrznym. 

19.09.2016 Warsztaty o jesieni. 
Powrót do szkoły, zmiana czasu i temperatury. 

26.09.2016 Zajęcia „Klasyfikacja darów natury”. Pojęcia: większy, mniejszy. 
03.10.2016 Jesienna poezja i piosenka „Jaś i Małgosia po kałuży chlapu 

chlap”. Uczenie się nowych terminów muzycznych. 
10.10.2016 Tęcza i jej kolory. 

Ciepłe i zimne kolory. Kolory pierwotne i wtórne. 
17.10.2016 Podróż do Polski samolotem. 

Warsztaty składania samolocików  z papieru. Pojęcia: dalej, bliżej, 
szybciej, wolniej. 

24.10.2016 Teatrzyk cieni. 
„Lisia rodzina” 

31.10.2016 Przejście przez ulicę. Jak ważne bycie widocznym na ulicy. 
Kolory sygnalizatoru świetlnego. 

06.11.2016 Poczucie własnej wartości „Bycie innym jest dobre”. 
Trzy opowiadania. 

21.11.2016 Zajęcia o równości płci. Omawianie zawodów matek i ojców. 
28.11.2016 Zdrowe nawyki żywieniowe.  

Warsztaty kreatywne „Tworzenie z warzyw i owoców”. 
06.12.2016 Mikołajki. Tańce, muzyka, kuchnia polska, spotkanie z Mikołajem 

i obdarowanie prezentami dzieci. 
11.12.2016 Omówienie zasad współżycia społecznego. 
 Boże Narodzenie. 
 


