
                 Pragniemy za pośrednictwem Państwa Instytucji podzielić się „dobrymi praktykami” z 

pracownikami Biblioteki oraz innymi użytkownikami Państwa strony.  

Jesteśmy nauczycielkami świetlicy Szkoły Podstawowej nr 257 w Warszawie. 

 W związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości opracowałyśmy  

i zrealizowałyśmy projekt „Mały patriota w 100 – lecie Niepodległości”.  

 

PLAN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO  

„MAŁY PATRIOTA W 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI” 

  

  

I. Metryczka 

 

1. Okres realizacji 

Rok szkolny 2018/2019 / 25 godzin/- 08.10-09.11.2018r 

Długość jednostki lekcyjnej – 60 minut  

2. Charakterystyka grupy odbiorców – dzieci z klas IB i IC (świetlica) 

3. Opracowała – mgr Barbara Duda, Dorota Kaczor                   

  

II. Wprowadzenie 

            W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach zaborów. To jeden z najważniejszych i 

najradośniejszych momentów w historii naszego kraju. Równo 100 lat temu obroniliśmy naszą niepodległość. 

Z tej okazji pragniemy zaszczepić i rozwijać u naszych dzieci miłość do Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów, 

kultury narodowej oraz szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Chcemy to osiągnąć podczas różnorodnych 

zajęć na terenie szkoły oraz poza nią. 

 

III. Cele zajęć 

- Uczeń: 

- rozumie znaczenie wolności narodowej, 

- okazuje szacunek tym, którzy walczyli o wolną Polskę, 

- zna legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, 

- zna nazwę pierwszej i kolejnych stolic Polski, 

- wymieni barwy znajdujące się na polskiej fladze, 

-  zna wygląd godła naszego kraju, 

- zna ważne postaci z historii Polski 

- prawidłowo ułoży i przyklei puzzle w wyznaczonym miejscu, 

- prawidłowo rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło, 

- potrafi właściwie zachować się w miejscach pamięci i na cmentarzu, 

- uważnie słucha pieśni wojskowych i patriotycznych,  

- potrafi śpiewać wybrane pieśni i hymn narodowy, 

- potrafi zatańczyć w grupie poloneza, 

- uważnie słucha opowiadań i utworów literackich o treści patriotycznej, 

- starannie i poprawnie wykona godło Polski 



- szanuje symbole narodowe, 

- kształtuje swoja tożsamość narodową, 

- rozumie, że bycie Polakiem zobowiązuje do godnego reprezentowania swojego narodu, 

  

IV. Treści i układ materiału: 

 

WYCIECZKI: 

 

09.10.- Grób Nieznanego Żołnierza  

16.10.- Miejsce pamięci przy kościele w Płudach  

23.10.- Cmentarz Powązki Wojskowe  

08.11 – Muzeum Wojska Polskiego 

 

ZAPOZNANIE Z LITERATURĄ: 

 

1. Anna Paszkiewicz „Polak mały. Wiersze patriotyczne” 

2. Artur Jabłoński „Polska droga do niepodległości” 

3. Marcin Przewoźniak „Poradnik małego patrioty” 

4. Maria Konopnicka „A czy wiesz, dziecino miła…Wybór poezji patriotycznej dla dzieci” 

5. Magdalena Kuczyńska „O Karolku, który zadziwił świat” 

6. Czesław Janczarski „Barwy ojczyste” - nauka recytacji 

  

PIEŚNI WOJSKOWE I PATRIOTYCZNE: 

 

1. Pieśni do słuchania: 

Kolekcja najpiękniejszych pieśni patriotycznych – „Bądź pozdrowiona ziemio Polska”, „Hej, idą 

strzelcy!” 

2. Wspólne śpiewanie pieśni: 

 „Mazurek Dąbrowskiego”, „Przybyli ułani”, „Serce w plecaku” 

3. Nauka tańca „Polonez” do muzyki M. K. Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny” 

 

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE: 

 

1. Wspólne rozwiązywanie krzyżówki i odczytywanie hasła  

2. układanie puzzli w grupach (godło i mapa Polski) 

 

PRACE PLASTYCZNO-TECHNICZNE: 

1. Wykonanie godła metodą wydzieranki 

2. Wykonanie kokardy narodowej  

3. Wspólne wykonanie flagi metodą origami 

 

ZAJĘCIA KULINARNE 

1. Wspólne przygotowanie tortu w kolorze biało-czerwonym 

: 

 

 

 

V. Procedury osiągania celów 

 

1. Metody i techniki nauczania 

- czynna 

- słowna 

- oglądowa 



 

2. Podstawowe środki dydaktyczne 

Aparat fotograficzny, plany miasta, książki, płyty CD, krzyżówka, puzzle, tekst wiersza, materiały plastyczne, 

produkty spożywcze, sprzęt gospodarstwa domowego 

 

VI. Opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje ich oceny 

-  prawidłowo podaje symbole narodowe 

- zna i śpiewa hymn narodowy oraz wybrane pieśni patriotyczne 

- potrafi recytować w grupie wiersz „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego 

- potrafi prawidłowo rozwiązać w grupie krzyżówkę 

- potrafi właściwie ułożyć puzzle przedstawiające godło 

- potrafi podać pierwszą i kolejne nazwy stolic Polski 

- potrafi zatańczyć w grupie poloneza 

- zna legendę „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz ważne wydarzenia i postacie z historii Polski 

- chętnie uczestniczy w organizowanych wycieczkach i właściwie zachowuje się w ich trakcie 

-zwraca uwagę na estetykę wykonania prac plastycznych 

- potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem gospodarstwa domowego 

  

VII. Ewaluacja projektu 

- ankiety 

- zdjęcia 

- rozmowy z dziećmi i rodzicami 

  

  

                                               Opracowała: mgr Barbara Duda 

                                                                            Dorota Kaczor 

 

 

                                                                                                        Warszawa, dnia 14.11.2018r. 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego  

„MAŁY PATRIOTA W 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI” 

  

 

 

NAZWA PROGRAMU: 

PROJEKT EDUKACYJNY „MAŁY PATRIOTA W 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI” 

 

Osoby prowadzące: Barbara Duda, Dorota Kaczor 
 



I. Metryczka: 

1. Okres realizacji: rok szkolny 2018/2019 (25 godzin) 08.10-09.11.2018r 

Długość jednostki lekcyjnej 60 minut 

2. Zrealizowano 25 godzin. 

3. Nie zrealizowano 0 godzin (przyczyny niezrealizowania). 

4. Charakterystyka grupy odbiorców    W projekcie brały udział dzieci siedmioletnie ze świetlicy (klasa 

Ib i Ic). Systematycznie uczestniczyło w realizacji projektu około dwudziestu uczniów. Dzieci 

przejawiały zainteresowanie tematyką związaną z odzyskaniem niepodległości i historią Polski. 

II. Czy zrealizowano zaplanowane cele:  

Tak 

Nie (uzasadnienie)  

III. Realizacja zaplanowanych treści: 

Zrealizowano wszystkie zaplanowane treści. 

 

IV. Jakie efekty uzyskał uczeń uczęszczający na te zajęcia: 

-- rozumie znaczenie wolności narodowej, 

- okazuje szacunek tym, którzy walczyli o wolną Polskę, 

- zna legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, 

- zna nazwy pierwszej i kolejnych stolic Polski, 

- wymienia barwy znajdujące się na polskiej fladze, 

-  zna wygląd godła naszego kraju, 

- zna ważne postaci z historii Polski 

- prawidłowo układa i przykleja puzzle w wyznaczonym miejscu, 

- prawidłowo rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło, 

- potrafi właściwie zachować się w miejscach pamięci i na cmentarzu, 

- uważnie słucha pieśni wojskowych i patriotycznych,  

- potrafi śpiewać wybrane pieśni i hymn narodowy, 

- potrafi zatańczyć w grupie poloneza, 

- uważnie słucha opowiadań i utworów literackich o treści patriotycznej, 

- starannie i poprawnie wykonuje godło Polski 

- szanuje symbole narodowe, 

- kształtuje swoja tożsamość narodową, 

- rozumie, że bycie Polakiem zobowiązuje do godnego reprezentowania swojego narodu, 

 



V.  Wnioski ewaluacyjne: 

       1.    Do przeprowadzenia ewaluacji programu posłużono się: 

 wywiadem, obserwacją, analizą wytworów uczniów, np. prac plastycznych, znajomością śpiewania 

piosenek wojskowych i patriotycznych, umiejętnością tańczenia poloneza. 

 

 Wnioski, propozycje nauczyciela prowadzącego zajęcia: kontynuacja tematyki zawartej w projekcie.  

                  

 

 

                                                                            Barbara Duda, Dorota Kaczor 

                                                                               podpisy nauczycieli prowadzących projekt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Do przeprowadzonego projektu zamieszamy zdjęcia 

 

 
Poznajemy historię Grobu Nieznanego Żołnierza 

 



 
Oddajemy cześć poległym żołnierzom na Cmentarzu Powązki Wojskowe 

 

 

 



 
Dekorujemy tort w barwach narodowych 

 
Czytamy literaturę patriotyczną 

 

 

 

 



         Boże Narodzenie kojarzy się nam z prezentami, choinką. Świątecznych zwyczajów jest w naszym kraju 

znacznie więcej. Chcąc przybliżyć dzieciom „magię Świąt” przeprowadziłyśmy lekcję otwartą według 

własnego scenariusza, którym pragniemy się podzielić. 

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – 19.12.2018 

 

TEMAT: „TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA” 

 

 

    CELE OGÓLNE: 

 Poznanie tradycji i obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

 Kultywowanie zwyczajów świątecznych 

 Wzbogacenie słownictwa 

 

    CELE OPERACYJNE: 

    Uczeń: 

 Zna i dostrzega piękno tradycji, zwyczajów świątecznych 

 Rozumie konieczność kultywowania tradycji świątecznych 

 Rozwiązuje krzyżówkę  

 Odgaduje zagadki świąteczne 

 Zna potrawy wigilijne 

 Wie, jak zachować się podczas wieczerzy wigilijnej 

 Potrafi śpiewać kolędy i piosenki o tematyce zimowej 

 Dba o ład i porządek podczas pracy 

 Potrafi samodzielnie udekorować pierniki 

 

     ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 Krzyżówka  

 Treść zagadek 

 Puzzle świąteczne 

 Instrumenty perkusyjne 

 Tekst wiersza T. Kubiaka „Wieczór wigilijny” 

 Rekwizyty do poszczególnych zadań: choinka z zagadkami, krzyżówka, obrus, siano, opłatek, serwetki, 

świeca, dekoracje świąteczne – związane z Bożym Narodzeniem, zdjęcia różnych potraw, list od Św. 

Mikołaja, paczka z piernikami, lukier, przyprawy i inne świąteczne zapachy 

 Odtwarzacz CD oraz płyta z nagraniem piosenek „Zimowa poleczka” i „Choineczka mała”, kolęda 

„Przybieżeli do Betlejem” 



 

 

 

      METODY PRACY: 

 Słowna  

 Czynna  

 Oglądowa 

 

      FORMY PRACY: 

 Zbiorowa (wszystkie dzieci) 

 Zespołowa 

 Indywidualna 

 

      PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Powitanie dzieci oraz przybyłych gości.  

2. Wspólny śpiew piosenki „Zimowa poleczka” z ilustracją ruchową piosenki. 

3. Wprowadzenie do tematu zajęć - rozmowa o zimie i zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia. 

Wspólne ustalenie daty świąt. 

4. Wyjaśnienie przez dzieci, z pomocą nauczyciela pojęcia: „wigilia”. 

5. Grupowe rozwiązywanie krzyżówki. (wspólne odczytanie hasła: „Polska Wigilia”). 

6. Czytanie przez nauczyciela wiersza T. Kubiaka pt. „Wieczór wigilijny” 

 

„Wieczór wigilijny” 

Biały obrus lśni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, 

co tu przyszła rano. 

 

Na talerzu kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu 

dziadek z babcią, krewni. 

 

Już się z sobą podzielili 

opłatkiem rodzice. 

Już złożyli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych życzeń. 



 

Kidy mama się dzieliła 

ze mną tym opłatkiem, 

miała w oczach łzy, widziałem, 

otarła ukradkiem. 

 

Nie wiem, co też mama chciała 

szepnąć mi do ucha: 

bym na drzewach nie darł spodni, 

pani w szkole słuchał… 

 

Niedojrzałych jabłek nie jadł, 

butów też nie brudził… 

Nagle słyszę, mama szepce: 

- Bądź dobry dla ludzi. 

 

7. Rozmowa na temat wiersza i zwyczajów wigilijnych wymienionych w wierszu oraz własnych 

wiadomości. 

8. Zabawa dydaktyczna: „wigilijny stół” (rozsypanka obrazkowa - wybieranie ilustracji potraw, które 

powinny znaleźć się na wigilijnym stole). 

9. Rozwiązywanie zagadek świątecznych. (Chętne dzieci kolejno zdejmują z przygotowanej wcześniej 

choinki bombki z zagadkami, które odczytuje nauczyciel). 

            Pierwsza Wigilię rozpoczyna, 

a wszystkie do nas mrugają, 

choć oczu nie mają. (GWIAZDA) 

 

Co to za kochany święty, 

co przynosi nam prezenty? 

Kiedy gwiazdka już zaświeci, 

on obdarza wszystkie dzieci!  (MIKOŁAJ) 

 

Ten najpiękniejszy wieczór w roku 

pierwsza gwiazdka rozpoczyna. 

Przy stole zebrała się cała rodzina… 

Chrystus się narodził!   (WIGILIA) 

 

Przyszła do nas z lasu 



panienka zielona, 

teraz błyszczy i świeci  

w domu pięknie przystrojona. (CHOINKA) 

 

Chociaż północ – biją dzwony, 

kościół pięknie oświetlony. 

Święty czas, msza jedyna, 

narodziła się dziecina. (PASTERKA) 

 

10. Śpiewanie piosenki z akompaniamentem perkusyjnym „Choineczka mała”. 

11. Zagadki zapachowe (dzieci za pomocą węchu starają się prawidłowo wskazać nazwę produktu). 

12. Paczka i list od Św. Mikołaja (odczytanie listu od Św. Mikołaja oraz wspólne rozpakowanie paczki). 

13. Samodzielne dekorowanie pierników. 

14. Wspólne zaśpiewanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem …”. 

15. Podsumowanie zajęć: 

 Utrwalenie zdobytych wiadomości podczas zabawy dydaktycznej prawda /fałsz (dzieci za 

pomocą sygnalizatorów odpowiadają na pytania nauczyciela) 

 Ewaluacja zajęć – przy użyciu sygnalizatorów. 

16.  Złożenie życzeń, pożegnanie gości. 

 

 

Opracowały: Barbara Duda 

                        Dorota Kaczor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do przeprowadzonych zajęć zamieszczamy kilka zdjęć. 

 



 
Rozwiązujemy świąteczną krzyżówkę 

 
Rozmowa przy ilustracjach na temat zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

 



 
Dekorujemy świąteczne pierniki 

 

 

W Nowym 2019 Roku składamy wszystkim serdeczne życzenia i liczymy na dalszą współpracę. 

 

 

 

 

 

 

                                                          Nauczycielki świetlicy SP 257 

                                                          Barbara Duda 

                                                          Dorota Kaczor 


