
Sprawozdanie z realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego

 „Piękna Nasza Polska Cała” w kl. „0” i  w Punkcie Przedszkolnym

W  roku  szkolnym  2019/2020  w  Punkcie  Przedszkolnym  i  kl.  „0”  realizowany  był
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza Polska Cała”.
Projekt był zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN. 
Był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. 
Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola 
nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Odpowiedzialnymi osobami w placówce za 
realizację projektu w placówce były nauczycielki wychowania przedszkolnego: Beata Ćwiek 
i Anna Barejko. 

Celem  projektu  było  kształtowanie  tożsamości  narodowej  dzieci  i  młodzieży,  postaw
patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.  

Aby  uzyskać Certyfikat  uczestnictwa  należało  zrealizować  w  każdym miesiącu  jedno
zadaniae z Listy Zadań oraz jedno zadania według pomysłu nauczyciela (dwa zadania w miesiącu).
Projekt  był  w  całości  realizowany  i koordynowany  za  pomoc  mediów  społecznościowych.  Na
Facebook’u utworzona została grupa Międzynarodowy Projekt Edukacyjny " Piękna Nasza Polska
Cała" (link do grupy: https://www.facebook.com/groups/491699184558422/ )

Zadania, które zostały zrealizowane w ramach projektu:
 „Piękna nasza Polska cała” – zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej.
 Narodowe Śpiewanie Hymnu o godzinie 11:11.
 „Herb mojej miejscowości” – praca plastyczna techniką dowolną. 
 Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z zabawami ludowymi „Rolnik na dolinie”, „Chodzi lisek”,

„Moja Ulijanko” „Pomidor”, „Piekło-niebo”.
 „Według przepisu Babci lub Dziadka”- pieczenie pierniczków.
 „Dzień Mody Patriotycznej”. 
 „Szlakiem historii”  –  zorganizowanie  wycieczki  po  terenie  miejscowości,  której  celem było

poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego i architektury.
 Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni”.
 „Kocham cię, Polsko” – turniej wiedzy patriotycznej.
 „Tydzień Legend i Baśni Polskich”-  czytanie, inscenizacje legend, wystawa prac plastycznych.
 Projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek. 
 23 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
 „Ziemia – zielona wyspa”– zasadzenie krzewów. 
 „Polacy  –  Rodakom”  –  wysłanie  pocztówki,  książek,  drobnych  upominków  dla  dzieci  do

polskich szkół na Białorusi.
 „Chodź, pomaluj mój świat” – plener malarski – malowanie z wychowankami przyrody, pejzaży

w plenerze.
 Zajęcie ”Powiewa flaga biało-czerwona”- nauka wierszy, piosenek o symbolach narodowych. 
 „Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – poznawanie, degustacja warzyw, owoców,

potraw z różnych stron świata. 
 „Biało-czerwone Drzewo Dobra” – wykonanie drzewa dobrych uczynków dla Polski – według

pomysłów dzieci.
 „Ludowe ozdoby choinkowe” – warsztaty rodzinne-  wykonanie kartek  świątecznych i  ozdób

choinkowych. Wysłanie ozdób i kartek do osób samotnych. 
 „Biżuteria folkowa” – własnoręczne wykonanie korali z makaronu. 
 ”Pod  wspólnym  niebem”  –  zajęcie  tematyczne  dotyczące  empatii,  tolerancji,  poszanowania

inności.

https://www.facebook.com/groups/491699184558422/


 „Każdy  przedszkolak  –  Mały  Patriota  –  Wielki  Człowiek”  –  zapoznanie  wychowanków
z Prawami Dziecka – Prawami Człowieka. 

 Nawiązanie współpracy z lokalnym zespołem ludowym „Podbielanki”-spotkanie warsztatowe.
 „Od morza aż do Tatr” – kodowanie na dywanie.
 „Skarby z polskich sadów i ogrodów”- prezentacja i degustacja warzyw i owoców. 
 „Sprzątamy swój kawałek Polski”- udział w akcji "Sprzątanie Świata".
 Nauka tańca ludowego- „Krakowiak”, „Oberek”.
 Nagranie  spotu  reklamowego  –  „Tu  jest  moje  miejsce,  tu  jest  mój  dom”-  przybliżenie

architektury, przemysłu, przyrody najbliższej okolicy.
 Przeprowadzenie zajęć tematycznych pt. „Polskie przysłowia znamy i często używamy”.
 Zorganizowanie „Kącika Książki Patriotycznej” w grupie z możliwością wypożyczenia do domu.
 „100  naj!”  –  szukamy  ciekawostek  o  naszym  kraju:  najdłuższa  rzeka,  najwyższy  budynek,

najcieplejsze miejsce..., udało nam się znaleźć 40 naj.
Był to wspaniały czas. Emocje, które  towarzyszyły podczas realizacji projektu zostaną

w nas na zawsze.

Efekty:

 dzieci nauczyły się efektywnej pracy w zespole,
 dzieci poznały zespół ludowy „Podbielanki”,
 dzieci potrafią organizować racjonalną pomoc, prezentują właściwe postawy społeczne, wykazują

się inicjatywą i kreatywnością, są wrażliwe na potrzeby innych osób,
 dzieci  zainteresowały  się  historią  kraju,  regionu  i  własnej  miejscowości,  pogłębiły  więzi  ze

społecznością lokalną,  poznały historię swojej miejscowości oraz osoby zasłużone dla Reguta,
o których  wcześniej  nie  miały  pojęcia  nie  tylko  one  ale  i  rodzice,  odnalezienie  w  Regucie
kapliczki Józefa Soboty- miejscowego rzeźbiarza uznawanego za jednego z najwybitniejszych
polskich prymitywistów i indywidualności artystycznych w dziedzinie sztuki ludowej, 

 dzieci poznały gry i  zabawy,  w które bawili  się ich dziadkowie,  gdy byli  mali, nauczyły się
tańców ludowych- „Krakowiak” i  „Oberek”, nauczyły się słów i  melodii piosenek ludowych-
Zasiali górale owies”, „Miała baba koguta”, „W moim ogródecku”.

 promocja  placówki  na  szczeblu  gminnym  i  powiatowym-  akcje  związane  z  działalnością
w ramach projektu zostały zauważone i opisane przez lokalne media, 

 placówka  otrzymała  podziękowanie  w  formie  listu  od  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej
Andrzeja Dudy za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska
Cała”,

 Pokaz Mody Patriotycznej wpisał się na stałe w tradycję placówki,
 zainicjowane zostały nowe działania związane z   kształtowaniem tożsamości narodowej dzieci

i młodzieży, postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski,
 powstała jedyna w swoim rodzaju kartka pocztowa Reguta,
 powstał spot reklamujący Regut- „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”,
 duże zainteresowanie i zaangażowanie wśród dzieci,  rodziców i dziadków,
 udział  w projekcie był  niezwykłą lekcją patriotyzmu dla wszystkich uczestników oraz piękną

i jakże potrzebną przygodą mówiącą o sprawach najważniejszych.


	Sprawozdanie z realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
	„Piękna Nasza Polska Cała” w kl. „0” i w Punkcie Przedszkolnym

