Sprawozdanie z realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
Piękna Nasza Polska Cała
w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Golubiu - Dobrzyniu

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest niezwykle cenną inicjatywą
podjętą z okazji, jakże ważnej dla naszego kraju, 100 rocznicy odzyskania niepodległości. To dzięki
takim działaniom najmłodsze pokolenie może w przystępny sposób zapoznać się z historią i
tradycjami naszego kraju. Żyjemy w wolnej Polsce, ale nie zawsze tak było, dlatego też musimy
uświadamiać to dzieciom, żeby pamięć o poległych za naszą wolność nigdy nie zginęła.
Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i
tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci - główne cele tego projektu –
uważamy za nadrzędne w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży w naszym kraju dlatego też
zdecydowaliśmy się na udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że dzięki naszym
działaniom młode pokolenie będzie wiedziało jak ważne jest pielęgnowanie spuścizny narodowej.
Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że wraz z zakończeniem projektu nie kończymy działań, które
zaszczepią w naszych dzieciach miłość do Ojczyzny i poczucie tożsamości narodowej. Mamy
świadomość tego, iż to my, nauczyciele, jesteśmy głównymi odpowiedzialnymi za patriotyczne
postawy młodego pokolenia.
Projekt realizowany był przez grupy: Smerfy, Jagódki, Odkrywcy, Misie, Naukowcy – dzieci w
wieku 4 – 6 lat.
W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:
1. Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.
W tę część projektu włączyło się całe przedszkole. W odpowiedzi na apel MEN wzięliśmy
udział w biciu Rekordu dla Niepodległej. 9 listopada o godzinie 11.11 wszystkie dzieci z
naszego przedszkola, wspólnie z nauczycielami, odśpiewały cztery zwrotki Hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego.
2. Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej.
Zajęcie otwarte dla rodziców w naszym przedszkolu odbyło się 4 grudnia 2018 roku w grupie
Misie. Tematem zajęć była Moja Ojczyzna - dzieci zdobyły podstawową wiedzę dotyczącą

naszego kraju, poznały symbole narodowe (godło, flagę Polski), uzyskały informacje na temat
stolicy naszego kraju.
3. Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada.
100 rocznica odzyskania niepodległości czczona była w naszej placówce bardzo uroczyście i
doniośle. Oczywiście była również inscenizacja z okazji tego święta. Dzieci z grup Jagódki i
Misie przygotowały przepiękne przedstawienie składające się z tańców, wierszy i
okolicznościowych pieśni. Ponieważ dzieci wyjątkowo starannie i solidnie przygotowały się
do występów, efekty swojej pracy mogły przedstawić szerokiemu gronu. Poza koleżankami i
kolegami z przedszkola i ich rodzicami wśród publiczności gościliśmy dzieci ze szkolnych
„zerówek”, pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Oświat oraz Zastępcę Burmistrza i
przewodniczącego Rady Miasta Golubia – Dobrzynia.
4. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej.
Również z tego punktu projektu wywiązaliśmy się. Dzieci w ramach realizacji projektu
nauczyły się piosenek pt. Dzień dobry, Syrenko i Krakowiaczek.
5. Nauka tańca ludowego.
Jak wiadomo większość przedszkolaków lubi tańczyć. Nie inaczej jest z naszymi dziećmi,
stąd też dużo radości sprawiła im nauka tańca. Dzieci nauczyły się tańczyć: Koziorajkę,
Grozik, Trojaka, Krakowiaka i Poloneza.
6. Nauka wiersza o tematyce patriotycznej.
Równie chętnie nasze przedszkolaki uczą się wierszy. W repertuarze wierszy o tematyce
patriotycznej znalazły się: Jedenasty Listopada Michała Jankowiaka, Katechizm polskiego
dziecka Władysława Bełzy i Co to jest Polska? Czesława Janczarskiego.
7. Zorganizowanie Kącika Piękna nasza Polska cała.
W to zadanie włączyło się większość dzieci z naszego przedszkola. Już od października
przedszkolaki podczas zajęć realizowały tematy związane z Polską i patriotyzmem. W
związku z tym w większości sal i na korytarzach przedszkola powstały „kąciki patriotyczne”
eksponujące prace plastyczne. Poza tym w każdej sali znajduje się gazetka ścienna związana z
naszym krajem – Polską i miastem w którym mieszkamy.
8. Praca plastyczna grupowa Strój ludowy naszego regionu.
W ten punkt zaangażowała się głównie grupa Odkrywców. Dzieci samodzielnie pomalowały
stroje kujawskie i wykonały tzw. „fotobudki”, które zostały umieszczone na korytarzu. Każdy
chętny przedszkolak mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w kujawskim stroju.
9. Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.

Dzieci z przedszkola w Golubiu – Dobrzyniu znają zabawy ludowe i bardzo chętnie bawią się
w nie. W ramach realizacji projektu dzieci przypomniały sobie takie zabawy jak: Ojciec
Wirgiliusz, Ulijanka, Kółko graniaste, Chodzi lisek.
10. Piękna nasza Polska cała – wysłanie pocztówki swojej miejscowości.
To zadanie było jednym z pierwszych, jakie wykonaliśmy. Pocztówka z Golubia – Dobrzynia
została wysłana na adres organizatora projektu.
11. Napisz kartkę Bohaterom.
Zrealizowaliśmy również ten punkt – wzięliśmy udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu i
wspólnie z dziećmi z grupy Smerfów wysłaliśmy kartkę do naszych narodowych bohaterów –
ludzi walczących o wolność Polski.
12. Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. Moja mała Ojczyzna.
W listopadzie nasze przedszkolaki i ich rodzice zostali zaproszeni do udziału w konkursie
plastycznym Moja mała Ojczyzna. Z zaproszenia skorzystało 42 uczestników. Prace były na
różnym poziomie, jednak wszystkie zachwycały swoją oryginalnością i pomysłowością.
Widać było, że każdy włożył w ich wykonanie wiele pracy i serca. Stąd też był to jeden z
niewielu konkursów w naszym przedszkolu, w którym jury postanowiło nagrodzić wszystkich
uczestników. Pokłosie projektu można zobaczyć w budynku przedszkola przy ul. Szkolnej 37.
13. Szlakiem historii – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie
zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury
i tradycji.
Dnia 16 października 2018 roku, korzystając z pięknej, słonecznej pogody, dzieci z
grup Jagódki i Smerfy wybrały się wraz z przewodnikiem – panem Januszem – na
wycieczkę po naszym pięknym mieście. Celem wycieczki było poznanie historii
Golubia – Dobrzynia, najważniejszych zabytków, kultury i tradycji. Wycieczka
dostarczyła przedszkolakom wielu niezapomnianych wrażeń i pozwoliła lepiej poznać
nasze piękne, leżące nad rzeką Drwęcą miasteczko.
Zarówno dzieciom, jak i panu przewodnikowi bardzo się podobało, stąd też jesteśmy
umówieni z panem Januszem na kolejne spotkanie, tym razem w przedszkolu.
14. Zawody sportowe pt. Biało-czerwoni.
7 rudnia dzieci z grup Smerfy, Misie i Jagódki spotkały się w sali gimnastycznej naszego
przedszkole, gdzie odbyły się „biało – czerwone zawody”. Dzieci rywalizowały ze sobą w
kilku konkurencjach sprawnościowych Podczas zawodów panie nauczycielki zwracały
szczególną uwagę na to, żeby rywalizacja odbywała się wg zasad fair play. . Zabawa była

wspaniała, wszyscy wrócili do swoich sal zmęczeni, ale zadowoleni, gdyż wszystkie dzieci,
dzięki swojej postawie, zasłużyły na nagrody.
Poza zadaniami z projektu 13 listopada wszyscy przedszkolacy pod opieką nauczycieli wybrali
się na Biało-czerwony marsz ulicami naszego miasta. Celem przemarszu było odwiedzenie miejsc
pamięci narodowej, gdzie postawiliśmy symboliczne znicze jako znak naszej pamięci o tych, którzy
walczyli w przeszłości o niepodległość i wolność naszej Ojczyzny.
Udział w projekcie przyniósł nam wiele satysfakcji i korzyści, zmobilizował nas, nauczycieli, do
większego zwrócenia uwagi na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Dzięki temu
przedsięwzięciu dzieci zyskały wiedzę i doświadczenia, które - mamy nadzieję - w przyszłości będą
procentowały godną postawą naszych wychowanków.
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