
Przedszkole nr 86 
„Tęczowy Świat”

w Poznaniu

Realizacja zadań 
w ramach projektu

„Piękna nasza Polska cała”



1) Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie 

Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego

Nasze Maluszki poznały 
polskie symbole 

narodowe – flagę, godło 
oraz hymn. Wiedzą, jaką 
postawę należy przyjąć 

podczas śpiewania 
hymnu, znają jego 

pierwszą zwrotkę i refren.



2) Kącik patriotyczny

W każdej sali powstały 
kąciki patriotyczne, 

które przybliżały 
Przedszkolakom 

najważniejsze treści 
związane z Ojczyzną.



3) Uroczystość z okazji 
Święta Niepodległości

Starszaki przygotowały 
piękną, podniosłą 

Uroczystość z okazji 
Święta Niepodległości, 

którą nagrały i którą 
mogły obejrzeć młodsi 

koledzy i koleżanki. 
Oprócz tego wszyscy 
wzięli udział w akcji 
Szkoła do Hymnu i 

zaśpiewali razem Mazurek 
Dąbrowskiego.



4) Piękna Niepodległa – zasadzenie drzewa, 
założenie ogródka, klombu na terenie placówki 

Wszystkie grupy wzięły 
udział w Dniu Drzewa i 

wraz z leśnikiem 
zasadziły w ogrodzie 
przedszkolnym tuje. 

Oprócz tego Starszaki 
zasadziły w ogrodzie 

jabłonkę.



6) Poranki patriotyczne

Czterolatki organizowały 
poranki patriotyczne –

poznawały symbole 
narodowe, pracowały z 
mapą, tańczyły wybrane 

tańce regionalne, 
podróżowały po 

słynnych polskich 
miastach…



7) Jesteśmy Polką i Polakiem –
fotobudka ze strojem regionalnym

Fotobudka z tzw. 
strojem szamotluskim, 

popularnym w 
Wielkopolsce i 

Poznaniu, okazała się 
wielką radością i super 

zabawą dla Dzieci.



8) Herb naszego miasta - Poznań

Dzieci z grupy IV 
pracowały nad wiernym 
odwzorowaniem herbu 
naszego miasta, który 
wcale nie należy do 

najłatwiejszych.



9) Mam chusteczkę haftowaną –
zabawy ludowe

Wspólnie bawiliśmy 
się, wykorzystując 

znane i lubiane 
zabawy ludowe, jak 
„Mam chusteczkę 

haftowaną”, „Moja 
Ulijanko”, „Chodzi 
lisek koło drogi”.



11) Dzień Mody Patriotycznej

Młodsze grupy 
przedszkolne wzięły 

udział w Pokazie Mody 
Patriotycznej, kiedy to 

mogli wcielić się w 
Modelki i Modeli – ze 

znakomitym efektem ☺



16) Biegnij, Niepodległa!
Sprintem do Maratonu VI

Całe Przedszkole 
zmieniło barwy na 
biało-czerwone, by 

przystąpić do biegu pod 
hasłem „Biega nasza 
Polska cała”. Jedna z 
naszych ulubionych 

imprez mijającego roku 
;) 



20) Chodź, pomaluj mój świat
- plener malarski

Wzięliśmy udział w 
plenerach malarskich –

wiosennym i 
jesiennym, dzięki 

którym mogliśmy z 
bliska przyjrzeć się 

przyrodzie w naszym 
ogrodzie.



21) Mój kraj za 100 lat - wystawa

Przedszkolaki zabawiły 
się w wizjonerów, 

pomyślały o przyszłym 
świecie i stworzyły 

optymistyczne wizje 
naszego kraju za 100 lat.



22) Jak dobrze mieć sąsiada
- wersja alternatywna

Ponieważ europejskie 
kraje poznawaliśmy 

dokładnie w ubiegłym 
roku, postanowiliśmy 

dowiedzieć się więcej o 
krajach, z którymi wiele 
wspólnego mają nasze 
Przedszkolaki. David i 
Kenzo pomogli nam 

dowiedzieć się więcej o 
Gruzji i Kenii.



24) Zabawy dzieci Świata 

Oprócz zabaw 
afrykańskich i 

gruzińskich, poznaliśmy 
także zabawy 

pochodzące z Izraela. 
Na zdjęciu u góry –
maklot. Na dole –
zabawki z drucika 

afrykańskich dzieci.



25) Sławni Polacy – cykl zajęć

Zorganizowaliśmy 
tygodniowy cykl zajęć o 

sławnych Polakach –
poznaliśmy Marię 
Skłodowską Curie, 
Fryderyka Chopina, 

Mikołaja Kopernika oraz 
naszą, poznańską dumę 

– łamaczy szyfru 
Enigmy. 



41) Kącik książki patriotycznej

Założyliśmy kącik książki 
patriotycznej, gdzie 

poznawaliśmy legendy, 
opowieści, ale także 

historię naszego kraju.



42) Na majowej łące - zielnik

Przyjrzeliśmy się bliżej 
roślinom, które można 

znaleźć w naszym 
ogrodzie. Dzięki tym 

obserwacjom powstał 
zielnik majowy, który 

pomaga nam utrwalać 
naszą wiedzę.



44) Gramy w biało-czerwone

Stworzyliśmy grę, która 
pomogła nam utrwalić 
wiedzę o naszym kraju, 
a przy tym okazała się 
być wspaniałą zabawą, 
ćwiczącą umiejętności 

społeczne.



46) Zamki i królowie Polski

Starszaki przyjrzeli się 
bliżej zamkom i królom 
Polski. Historia naszego 

kraju bardzo ich 
zainteresowała, dlatego 
też chętnie korzystali z 

książek z kącika 
patriotycznego 

dotyczących dawnych 
czasów.



Zadania własne



1) Działania proekologiczne
- dbamy o nasz kraj

Przez cały rok 
podejmowaliśmy wiele 

działań związanych z 
ochroną środowiska.

Do największych i 
najważniejszych 

zaliczamy Dzień Ekologa 
oraz włączenie się w 
akcję WWF i Bliżej 

Przedszkola -
#GodzinaDlaBałtyku.



2) Jestem Europejczykiem

Poznaliśmy kraje 
europejskie podczas 
Tygodnia Turystyki.

Oprócz tego 
zainteresowała nas Unia 

Europejska –
poznaliśmy jej symbole 
podczas Dnia Europy.



3) Jesteśmy dumni z Polski 
- sukces Nataszy w konkursie

Braliśmy udział w wielu 
konkursach o tematyce 

patriotycznej. Do 
największych sukcesów 

zaliczamy 
zakwalifikowanie pracy 
Nataszki do wystawy 
„Jesteśmy dumni z 

Polski”. 



4) Poznajemy polskich twórców 
dla Dzieci

Poznawaliśmy wiersze 
polskich poetów dla 
dzieci. Nauczycielki 
zorganizowały np. 

teatrzyk inspirowany 
wierszem „Na 

straganie” Jana 
Brzechwy.



5) Kultywujemy polskie tradycje 
– Boże Narodzenie 

Podczas przygotowań 
do naszych ulubionych 

Świąt Bożego 
Narodzenia zwracaliśmy 

uwagę na tradycje  
tworzyliśmy 

własnoręcznie ozdoby 
choinkowe, ubieraliśmy 
choinkę, dekorowaliśmy 

stół wigilijny…



5) Kultywujemy polskie tradycje 
– Wielkanoc

Także podczas 
przygotowań do 

Wielkanocy zwracaliśmy 
uwagę na tradycje. 
Wykonaliśmy kartki 

świąteczne dla rodziców 
oraz zorganizowaliśmy 
poszukiwania Zajączka.



6) Dzień Tolerancji 

Dowiedzieliśmy się, 
czym jest tolerancja, 
porozmawialiśmy o 

tym, że jesteśmy różni, 
ale tacy sami. Wiemy 
już, że możemy z kimś 

się nie zgadzać, ale 
wszystkich należy 

szanować.



7) Jesienne Święto Dyni

Jesienią zorganizowaliśmy 
święto celebrujące nasze 
ulubione warzywo o tej 

porze roku – dynię. Była to 
okazja do dostrzeżenia 

piękna przyroda jesienią.



8) Wiosenne uprawy

Ponieważ mamy to 
szczęście żyć w strefie 

klimatu, która umożliwia 
nam przeżywanie 

wszystkich pór roku, 
korzystaliśmy z darów 
każdej z nich. Wiosną 

zakładaliśmy kąciki 
upraw w każdej sali. 



Dziękujemy!


