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Założeniem projektu było wzbudzenie przywiązania, 

miłości i oddania do rodzinnej ziemi. Zapoznanie dzieci  

z historią Polski, by już w wieku przedszkolnym 

zaszczepić to, co stanowi naszą kulturę narodową. 

 



„Patriota”- burza 
mózgów 



„Patriota” 

 



„Polska, moja ojczyzna”- 
mała lekcja patriotyzmu  
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Szczytnie 

 



„O Lechu, Czechu i Rusie” 
– historyjka obrazkowa 



Polska- zabawy z literką  



„Płynie Wisła, płynie…”-
ćwiczenia w dokonywaniu 
pomiaru długości  



„Kotyliony”- zajęcia 
plastyczno- techniczne 





„Polskie symbole narodowe”- 
prezentacja multimedialna 



„Jeszcze Polska nie zginęła…”- 
śpiewanie hymnu w ramach akcji 
„Szkoła Pamięta” 



„Gdzie jest Polska?”- zabawy 
muzyczno- rytmiczne z 
Panem Irkiem 



„Obrońcom Ojczyzny 
Rodacy”- złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Orła Białego 



„Polskie krajobrazy”- 
wyszukiwanie krajobrazów, 
zabawa plastyczna 





„Stroje ludowe”- zabawy 
plastyczno- techniczne, 
projektowanie strojów  



 



„Zatańcz ze mną szota, szota…”- 
zabawy taneczne 

 



„Polska w Europie”- 
zabawy z mapą 



 



„Jaka piękna jest 
Warszawa…”- poznajemy 
stolicę Polski  





„Szczytno- moje miasto”- 
zabawy konstrukcyjne 



Dodatkowo w projekcie: 

„Mit o Zeusie i księżniczce Europie” – praca z serią obrazków, symbole 
Unii Europejskiej  - hymn, maskotka Syriusz. 

„Polskie skarby” – nauka wiersza metodą ze słuchu. 

„My Pierwsza Brygada”, „O mój rozmarynie”, „Hej, hej Ułani”- pieśni 
patriotyczne – metoda aktywnego słuchania muzyki. 

„Polska”–inscenizacja piosenki, sł. muz. Katarzyna Komińska 

 



„Sówki” wiedzą że: 
• cechami patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny oraz szacunek dla 

swoich przodków realizowany poprzez: kultywowanie tradycji, 
obrzędów, obchodzenie świąt, rocznic, oddawanie czci bohaterom 
narodowym; 

• mieszkają w Polsce, rozróżniają polskie symbole narodowe: godło, 
flagę, hymn Polski; 

• do symboli narodowych należy odnosić się z szacunkiem; 

• Narodowe Święto Niepodległości – to święto państwowe, które 
obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 r.; 

• niepodległość, to niezależność danego kraju od innych państw; 

 

 



• Warszawa to stolica Polski; 

• najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła; 

• Polska jest krajem należącym do Unii Europejskiej, znają flagę, hymn  

   i maskotkę Syriusza; 

• innymi kolorami zaznaczone na mapie są: góry, niziny, rzeki, jeziora  
i morze; 

• jak wyglądają stroje ludowe: warmiński, mazurski, kurpiowski, 
góralski, krakowski oraz kaszubski; 

• pieśni i wiersze patriotyczne to teksty o tematyce związanej z historią 
danego kraju lub ważnymi wydarzeniami, mają wzmacniać poczucie 
jedności narodowej, wyrażać miłość i szacunek do ojczyzny, dodawać 
otuchy w ciężkich czasach, czy nawet zagrzewać do walki; 

 


