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I. Temat projektu: 

„100 lat Niepodległości POLSKI” 

 

II. Cele projektu: 

 

1) Cele główne: 

 Uczczenie 100 rocznicy odzyskania  

NIEPODLEGLOŚCI  przez POLSKĘ 

 Uczczenie 100 rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 

 Wychowanie do wartości i kształtowanie PATRIOTYCZNYCH 

postaw uczniów 

 

2) Cele szczegółowe – uczniowie: 

 poszerzają wiadomości o polskiej drodze do NIEPODLEGŁOŚCI 

  poszukują i wykorzystują różne źródła informacji i przekazu  w 

obszarze historycznym, plastycznym i muzycznym dotyczącym 

MAŁEJ  i DUŻEJ OJCZYZNY 

 kształtują postawy patriotyczne oraz zachowania wobec symboli 

narodowych: flaga, orzeł, hymn 

 wzmacniają poczucie własnej wartości,  przynależności i tożsamości 

narodowej 

 uczą się współdziałania w grupie 

 przygotowują się do uczestnictwa  w działaniach na rzecz wspólnoty 

 potrafią zaprezentować w wybranej formie efekty swojej pracy  

 

III. Formy realizacji projektu: 

 

 wycieczki do muzeów i miejsc pamięci narodowych 

 lekcje historii 

 wystawy historyczne i plastyczne 

 udział w konkursach: plastycznym, muzycznym, fotograficznym, 

poezji patriotycznej 

 kartki  z pozdrowieniami 

 wypiek regionalnego pieczywa –rogali marcińskich 

 wieczornica środowiskowa 

 „Dzień dla Niepodległej” – 11.11. śpiewanie wspólne hymnu 

 Rajd turystyczny PTTK  „Śladami Niepodległości” 

 Dekoracja szkoły w białoczerwone barwy 
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IV. Zadania do wykonania:    

ZADANIA TERMIN ZESPOŁY ORAZ OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Planowanie  projektu – obszary  

edukacyjne - harmonogram 

wrzesień Dyrektor z 

koordynatorem 

projektu 

Zapoznanie rodziców z założeniami 

projektu  na ogólnym zebraniu  

wrzesień Dyrektor 

Przydział zadań nauczycielom Wrzesień / 

październik 

Dyrektor 

Lekcje historii Polski Wrzesień 2018 – 

luty 2019 

Nauczyciel historii, 

wychowawcy 

Wycieczki : 

-Kl.0-II  do Pniew: miejsca związane z 

Powstaniem Wielkopolskim 

-kl. IV-VI do Lusowa: Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego 

-kl.VI-VIII do Poznania: Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego i Szlak 

Powstańczy 

 

październik Wychowawcy i 

nauczyciele 

Przygotowanie i wystawa prac 

plastycznych pt.: „W drodze do 

niepodległości” 

-Przedszkole,  kl. I i II  -   polskie 

symbole narodowe 

-Kl. IV-VI:  kartki pocztowe z 

życzeniami „100 pozdrowień na 100 

lecie Niepodległej” – prezentacja na 

mapie Polski 

-kl. VI.VII: plakaty na temat 100 

rocznicy niepodległości 

Październik / 

listopad 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Marchewka 

 

 

 

Daria Tomkowiak 

 

 

 

Ewa Grocholewska 
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Udział w konkursach: 

-fotograficzny: „Godność, Wolność, 

Niepodległość – śladami Powstania 

Wielkopolskiego” 

-Międzyszkolny Konkurs Pieśni 

Patriotycznych 

-gminny Konkurs Poezji  Patriotycznej 

-szkolny konkurs na formę plakatu: 

„Polska Niepodległa - wieczornica” 

 

 do 26 października 

 

listopad 

 

5 listopad 

październik/ 

listopad 

 

 

Waldemar Wróbel 

 

 

 

Ewa Grocholewska 

 

 

Katarzyna Akacka 

 

KatarzynaAkacka 

Ewa Grocholewska 

 

 

Dekoracja szkoły w barwach 

narodowych 

 

 

listopad 

 

Daria Tomkowiak 

Milena Krause 

Katarzyna Akacka 

Karina Durma-Więcławska 

Wypiekanie rogali marcińskich 7,8 listopad Wszystkie klasy 

Milena Krause 

Joanna Wiśniewska – Bąk 

Karina Durma-Więcławska 

Luiza Krzemieniewska 

Agnieszka Dolatowska 

Wykonanie kotylionów, chorągiewek 

dla gości i rodziców 

Październik/listopad Aneta Rybarczyk 

wychowawcy klas 

Wystawa historyczna listopad Witold Francuzik 

Wieczornica patriotyczna: Dumni z 

Polski” z udziałem rodziców i 

lokalnego środowiska 

8 listopad 

 Godz.: 18.00 

Katarzyna Akacka 

nauczyciele 

wychowawcy 

Dyrektor 

„DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ” 

8.30 –zajęcia w klasach z 

wychowawcami: „Moja POLSKA” 

10.00 – wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych 

11.11 – wspólne śpiewanie HYMNU 

POLSKI 

12.00 odwóz dzieci 

 

9 listopad  

 

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele 

 

Dyrektor,  

społeczność szkolna 
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Przygotowanie  Międzyszkolnego    

Przeglądu Pieśni Patriotycznych dla 

szkół gminy Pniewy 

12 listopad Ewa Grocholewska 

Dyrektor 

Apel z okazji 100 rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego 

Styczeń/ luty Katarzyna Akacka 

Witold Francuzik 

Rajd turystyczny „Śladami 

Niepodległości” 

listopad SKKT-PTTK 

Daria Tomkowiak 

Aneta Rybarczyk 

Prezentacja projektu w mediach listopad Luiza Krzemieniewska 

 Udział w Międzynarodowym 
Projekcie Edukacyjnym 

„Piękna Nasza Polska Cała” 

wrzesień - listopad Przedszkole; 3.4.5 latki i 

zerówka 

Paulina Marchewka z 

zespołem przedszkolanek 

 

V. Źródła informacji: 

 

 materiały pozyskane z Internetu  

 publikacje książkowe 

 wycieczki 

 mapy 

 

VI. Czas realizacji:     wrzesień  2018r -. luty 2019r 

 

VII. Ewaluacja projektu: 

 

 „Dzień dla Niepodległej” 

 Wieczornica środowiskowa 

 Prezentacja plastyczna projektu 

 Apel z okazji Powstania Wielkopolskiego 

  Zamieszczenie informacji o projekcie 

na stronie internetowej szkoły i w lokalnych mediach 

Koordynator projektu: 

Luiza Krzemieniewska 

 

 

we współpracy z Dyrektorem i  nauczycielami Szkoły Podstawowej w Nojewie. 
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