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We wrześniu 2018 roku nasza szkoła, a szczególnie klasa 2, zgłosiła się do udziału 

 w projekcie, pt. ,, Piękna nasza Polska cała”. Autorem i koordynatorem Projektu jest 

Ludmiła Fabiszewska    nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w 

Aleksandrowie Łódzkim. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Centrum 

Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja 

Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy Rokiczanka.  

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią      

na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.  

Projekt był przeznaczony dla przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic. W czasie trwania 

projektu każdy uczestnik projektu był  zobligowany do zrealizowania 11 zadań. Nasza grupa 

wybrała następujące zadania: 

 

1) Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie (w zależności od wieku dzieci)   

Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.  

2)  Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej. 

3) Nauka piosenki Rodzinny Kraj lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej. 

4) Nauka wiersza o tematyce patriotycznej (do wyboru przez nauczyciela). 

5) Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” -  o tematyce folkowej      

lub patriotycznej w grupie lub w placówce.  

6)  Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu” – format A1, technika 

dowolna.   

7) „Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, 

degustacja i podzielenie się przepisem. Osoby realizujące to zadanie razem  

ze sprawozdaniem wysyłają przepis  i fotografię gotowej potrawy.  

8) „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej 

miejscowości (historia, zabytki, ciekawostki) – max 15 slajdów. Osoby realizujące to 

zadanie opracowaną prezentację publikują na grupie „Piękna Nasza Polska Cała”  

9)  „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości   na podany 

adres (celem tego działania jest wykonanie z nadesłanych pocztówek mapy Polski, 

jeżeli nie ma gotowej pocztówki drukowanej – można wykonać  z dziećmi)  adres: 

Ludmiła Fabiszewska,  MP nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 4, 95-070.  

10)  „Napisz kartkę Bohaterom” 



11)   Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”-  

przeprowadzenie konkursu plastycznego w grupie lub przedszkolu według własnego 

regulaminu.  

12) „Drzewo Pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie (przedszkole, miasto) drzewka 

jako symbolu życia i wolności.   

13) „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie 

zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury               i 

tradycji.  

14) Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni” 

Wszystkie zadania zostały zrealizowane. 

 

W ramach realizacji zadania 1 uczniowie zostali nauczeni, osłuchani i wspólnie 

odśpiewali hymn narodowy podczas wspólnego śpiewania hymnu w dniu 9 listopada  

o godzinie 11.11 na boisku szkolnym oraz podczas zajęcia otwartego dla rodziców w dniu 

7 listopada 2018r. 

 

 

 

W ramach realizacji zadania 2 zorganizowaliśmy lekcję otwartą dla dyrekcji, 

nauczycieli i rodziców. Tematem zajęć była Polska – symbole narodowe ,, Jestem 



Polakiem i szanuję symbole narodowe. Celem zajęć była znajomość symboli narodowych 

– flagi, hymnu  

i godła, poszanowanie ich, kształtowanie tożsamości narodowej, zrozumienie, że bycie 

Polakiem zobowiązuje do godnego reprezentowania swojego narodu, . Na zajęciach 

dzieci słuchały legendy o ,, Lechu, Czechu i Rusie”. Wypowiadały się na temat treści 

legendy. Układały z puzzli godło naszego państwa oraz kodowały flagę Polski. 

Wypowiadały się  

na temat innych możliwości wyrażania miłości do Ojczyzny. Zajęcia odbyły się 7 listopada 

2018r. 

W ramach zadania 3 

uczniowie na zajęciach 

muzycznych uczyli się  

piosenki ,, Płynie Wisła, 

płynie” i  uroczyście ją 

odśpiewali podczas zajęć 

otwartych dla rodziców  

w dniu 7 listopada. 

 

 

 

 

Zadanie 4 zrealizowano podobnie. Dzieci nauczyły się słów ,, Katechizmu polskiego 

dziecka” Władysława Bełzy i wspólnie zarecytowały podczas zajęć otwartych dla 

rodziców.  

 



 

W ramach realizacji zadania 5, dnia 26 września dzieci wspólnie z rodzicami  

i wychowawcą zorganizowały kącik ,, Piękna nasza Polska cała” o tematyce patriotycznej. 

 

Realizując zadanie 6 dzieci wspólnie z rodzicami i wychowawcą wykonały pracę 

grupową ,, Strój ludowy naszego regionu” . Przedstawiły strój kujawski techniką dowolna 

w formacie A1. 

 



Zadanie 7 ,, Według przepisu Babci lub Dziadka” dzieci wspólnie wykonały sałatkę 

ziemniaczaną według przepisu babci Ani. Przyniosły do szkoły potrzebne produkty  

i narzędzia . Z uporem kroiły w drobną kostkę, mieszały a potem degustowały. Przepis na 

sałatkę: 

3 ugotowane ziemniaki 

2 ogórki kiszone 

Szczypior 

Majonez, sól i pieprz 

Wszystkie produkty pokroić w kostkę, osolić i dodać pieprz, wymieszać z majonezem.  

Smacznego! 

 

 

 

Zadanie 8 to wykonanie prezentacji multimedialnej o Brodnicy. Przedstawiono w niej 

historię naszego pięknego miasta. 

Brodnica.pptx

 



Realizując zadanie 9 wysłaliśmy pocztówkę naszej miejscowości z pozdrowieniami do 

Pani Ludmiły Fabiszewskiej. 

 

 

 Zadanie 10 dzieci realizowały z pełnym zaangażowaniem. Bardzo przejęte pisały  

i ozdabiały kartkę Bohaterom. Po wypisaniu kartek wspólnie udaliśmy się  

do urzędu pocztowego by wysłać kartki.  

 



Zadanie 11 trochę rozciągnęło się w czasie. Przygotowaliśmy wspólnie regulamin 

konkursu. Rozdaliśmy go uczniom klas I-III i czekaliśmy na prace plastyczne. Gdy minął 

termin oddawania prac, zebrało się jury, które wyłoniło trzy najciekawsze prace. Prace 

były tak ładne, że jeszcze jury postanowiło przyznać dziesięć wyróżnień. Prace zostały 

wyeksponowane na korytarzu szkoły a nagrody i wyróżnienia wręczone na uroczystym 

apelu z okazji odzyskania niepodległości. 

 

 

,,Drzewko Pamięci” jako symbol życia i wolności z zadania 12 zostało posadzone na 

terenie naszej szkoły w dniu 28 września. Zostały posadzone dwa drzewa – dąb i świerk. 

 



Zadanie 13 Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem było poznanie 

zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji. 

Dnia 10 października wybraliśmy się wraz z naszą panią historyk na wycieczkę po naszym 

mieście. Pani Ewa ciekawie opowiadała nam o historii naszego miasta i związanymi z nią 

zabytkami. Wycieczka była bardzo ciekawa. 

 

 

Zadanie 14, czyli zawody sportowe ,,Biało- czerwoni” odbyły się 11 października 2018 

roku. W tym dniu uczniowie klasy 2a zostali podzieleni na dwie grupy – białą i czerwoną  

i przemierzali różne konkurencje. Było dużo zabawy. Wygrali wszyscy i otrzymali słodkie 

nagrody. 

 


