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Cele realizacji projektu: 

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie 
postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i 
młodzieży. 

• Poznanie historii państwa polskiego i symboli 
narodowych. 

• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję 
Polski. 

• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów 
ludowych z regionów Polski i Kresów.

• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia 
Polakiem.  

• Integracja placówek edukacyjnych z Polski i 
Kresów  

Autor i koordynator Projektu 
Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego 

Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w 
Aleksandrowie Łódzkim 



WRZESIEŃ 

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 2 „Piękna nasza Polska cała" - kącik 
regionalny/patriotyczny. 

• Zadanie dodatkowe- Olimpiada Sportowa Przedszkolaków 
(integracja z innymi przedszkolami).



„Piękna nasza Polska cała" Olimpiada Sportowa Przedszkolaków 



PAŹDZIERNIK

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 4 „Napisz kartkę Bohaterom"

• Zadanie nr 5 „Herb naszego miasta" - praca plastyczna 
grupowa

• Zadanie nr 10 „Szlakiem historii" - zorganizowanie 
wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury 
regionalnej - Wycieczka do Kórnika

• Zadanie dodatkowe: jesienne warsztaty z rodzicami.



"Napisz kartkę Bohaterom" "Herb naszego miasta" 



Wycieczka do Kórnika Jesienne warsztaty z rodzicami
GRUPA I



Jesienne warsztaty z rodzicami
GRUPA II i IV

Jesienne warsztaty z rodzicami
GRUPA III



LISTOPAD 

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 1 - Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu 
Polski - Mazurka Dąbrowskiego.

• Zadanie nr 3 - Apel z okazji 11 listopada, nauka wierszy

• Zadanie dodatkowe - poznanie legendy o Świętym Marcinie, 
spacer ulicą Święty Marcin.

• Zadanie dodatkowe - degustacja rogali (wypiek własny).



Apel z okazji 11 listopada – prezentacja
wierszy oraz piosenek patriotycznych, 

zaśpiewanie Hymnu Polski. 

Poznanie legendy o Świętym Marcinie, 
spacer ulicą Święty Marcin. Degustacja rogali.



GRUDZIEŃ

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 7 "Według przepisu Babci lub Dziadka".

• Zadanie dodatkowe - Tradycje bożonarodzeniowe - Wigilia 
oraz spotkanie z Gwiazdorem.



"Według przepisu Babci lub Dziadka" Tradycje bożonarodzeniowe 



STYCZEŃ
REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 6 - Zabawa ludowa - zapoznanie dzieci z wybraną 
zabawą ludową ("maluszki" zapoznały się z zabawą "Mam chusteczkę 
haftowaną")

• Zadanie nr 23 - Tydzień „Jak dobrze mieć sąsiada" - zapoznanie się z 
historią, tradycjami, folklorem wybranego kraju sąsiadującego z Polską 
- poznanie tradycji, kultury i zwyczajów Niemiec, poznanie kuchni 
niemieckiej (sznycel - Schnitzel, kluski ziemniaczane - Kartoffelknödel, 
kapusta kiszona z marchewką - Sauerkraut mit Karotten; zupa z 
soczewicy – Linsensuppe; sałatka niemiecka – Kartoffelsalat).

• Zadanie dodatkowe - Dzień Niemiecki w przedszkolu.

• Zadanie dodatkowe - wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka.



„Jak dobrze mieć sąsiada" 



„Jak dobrze mieć sąsiada" 



Dzień Niemiecki Wspólne świętowanie 
Dnia Babci i Dziadka



LUTY

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 23 „Kulinarne podróże - te małe i duże" - smaki 
świata - warsztaty kulinarne "PIZZA". Poznanie tradycyjnej 
potrawy Włoch. Zapoznanie z etapami powstawania pizzy. 
Samodzielne pieczenie.

• Zadanie dodatkowe: Warsztaty z rodzicami i dziećmi pt. „Podróż 
karnawałowa do Wenecji".  
Przybliżenie zwyczajów związanych z karnawałem z Wenecji. 
Wykonywanie weneckiej maski - rozwijanie pomysłowości poprzez 
ozdabianie dowolnymi wzorami.



„Kulinarne podróże - te małe i duże" - smaki 
świata - warsztaty kulinarne "PIZZA". 



Warsztaty z rodzicami i dziećmi 
pt. „Podróż karnawałowa do Wenecji". 



MARZEC

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 12 „Być dobrym jak chleb" - upieczenie chleba.

• Zadanie dodatkowe: warsztaty z rodzicami - poznajemy 
kraje UE - Francja.



„Być dobrym jak chleb" - upieczenie chleba.



Warsztaty z rodzicami - poznajemy kraje UE - Francja



KWIECIEŃ 

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 16 - Projekcja filmowa „W starym kinie”, czyli 
projekcja dawnych dobranocek.

• Zadanie dodatkowe - wykonanie ilustracji do wybranej bajki. 



Projekcja filmowa „W starym kinie”, 
wykonanie ilustracji do wybranej bajki. 



Projekcja filmowa „W starym kinie”, 
wykonanie ilustracji do wybranej bajki. 



MAJ 

REALIZACJA ZADAŃ:

• Zadanie nr 9 – „Tydzień Mody Patriotycznej”.

• Zadanie dodatkowe: praca plastyczna „Serce dla Polski”.

• Zadanie dodatkowe: praca plastyczna „Symbole Narodowe”.



„Tydzień Mody Patriotycznej”



„Tydzień Mody Patriotycznej”



„Tydzień Mody Patriotycznej”



Praca plastyczna „Serce dla Polski”



Praca plastyczna „Symbole Narodowe”



Praca 
plastyczna 
„Symbole 

Narodowe”



Praca plastyczna „Symbole Narodowe”



Dziękujemy 
Opracowała:
Anna Szymczak


