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„Polska wolna i niepodległa” 

- projekt edukacyjny dla dzieci ze świetlicy PSP 9 w Radomiu 

 
 

 

 

 

Realizacja zadań projektu: 

Urszula Batorska, Elżbieta Basińska, Ewa Jagiełło, oraz inni wychowawcy 

świetlicy będący na zajęciach. 

 

   W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania niepodległości 

przez Polskę został opracowany projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci 

korzystających ze świetlicy szkolnej.  

  Zajęcia świetlicowe na tematy związane z ojczyzną i jubileuszem będą 

budziły świadomość narodową i patriotyczną dzieci. W oparciu o ten projekt 

uczniowie utrwalą i poszerzą wiedzę dotyczącą własnego kraju i jego historii, 

rozwiną zdolności autoprezentacji, plastyczne i muzyczne.  

  Świetlica będzie współpracowała z nauczycielami z naszej szkoły, 

pracownikami klubu osiedlowego „Ustronie” oraz włączy się w ogólnopolskie 

projekty innowacyjne „100 lapbooków na 100 lat niepodległości”, „100 kartek 

na 100-lecie niepodległości” i przygotuje program artystyczny dla uczniów 

naszej szkoły z klas młodszych, przedszkolaków z PP 14 i rodziców dzieci 

biorących w nim udział. 
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Cele projektu: 

-Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej 

i lokalnej 

-Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów 

-Edukacja historyczna podczas realizacji różnych zadań projektu 

 

Czas realizacji projektu: 

-Październik, listopad 2018 roku 

 

Formy pracy: 

-Indywidualna 

-Grupowa 

-Zespołowa 

 

Metody pracy: 

Eksponujące (wystawy, występy artystyczne) 

Praktyczne działania 

Pogadanki 

 

Prezentacja efektów projektu: 

-Wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci w świetlicy i w Galerii 

Klubu osiedlowego „Ustronie” 

-Prezentacja pieśni patriotycznych w czasie szkolnego konkursu piosenki 

patriotycznej 

i w klubie osiedlowym „Ustronie” 

-Wystawa kartek z pozdrowieniami otrzymanych od uczniów z innych szkół 

z całej Polski oraz wykonanego w świetlicy lapbooka 

-Degustacja potraw przygotowanych w czasie zajęć „Smaki polskie” 

-Prezentacja przedstawienia w wykonaniu dzieci ze świetlicy dla uczniów klas 

młodszych naszej szkoły ich rodziców i przedszkolaków z PP 14 pt. „Polska 

wolna i niepodległa”. 
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Zadania Sposób realizacji Kształcenie umiejętności 

„Nasza mała 

ojczyzna”- poznawanie 

najbliższego otoczenia. 

 

Organizacja wycieczek-

wycieczka plenerowa połączona 

z ogniskiem i pieczeniem 

kiełbasek, wycieczka do klubu 

osiedlowego „Kubuś” w celu 

poznania jego funkcjonowania i 

udziału w  zajęciach 

plastycznych z wykorzystaniem 

materiału przyrodniczego (np. 

kasztany, liście, jarzębina itp.  

 

Kształtowanie u dzieci 

poczucia przynależności 

do swojego miejsca 

zamieszkania i miasta. 

Integracja dzieci ze 

świetlicy szkolnej. 

Rozwijanie wyobraźni 

plastycznej. 

„Smaki polskie”- 

realizacja zajęć wg 

programu „Kulinarne 

rewolucje w świetlicy”. 

 

Zajęcia z dziećmi ze świetlicy 

pt. „Gotujemy bigos 

staropolski”, „Pieczemy 

ciasteczka z jabłkami”, 

„Przygotowujemy babeczki i 

dekorujemy barwami 

narodowymi”. 

Rozbudzenie 

zainteresowania życiem 

codziennym w naszych 

rodzinach, rozwijanie 

zmysłów: smaku, węchu, 

dotyku i wzroku podczas 

wykonywania prac 

kulinarnych. 

 

„Symbole narodowe”. 

 

Zapoznanie uczniów 

z symbolami narodowymi 

(hymn narodowy, flaga i godło 

państwowe), słuchanie legendy o 

białym orle, zajęcia plastyczne 

„Godło polskie”- wykonywanie 

prac indywidualnie i praca 

grupowa (dużych rozmiarów 

godło) techniką bibułowych 

kulek. Włączenie się 

w ogólnopolską akcję 

odśpiewania Hymnu 

Narodowego w dniu 9 listopada 

2018 roku o godzinie 11
11

. 

Kształcenie umiejętności 

plastycznych uczniów 

i współdziałania w grupie 

przy wykonywaniu 

większych prac. 

Nauka słów i melodii 

Mazurka Dąbrowskiego 

oraz zachowania godnej 

postawy podczas 

śpiewania hymnu. 
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„Jesienne Nutki dla 

Niepodległej”- konkurs 

piosenki patriotycznej. 

Zorganizowanie dla klas 

młodszych szkolnego konkursu 

piosenki o tematyce 

patriotycznej. 

Popularyzowanie wśród 

dzieci pieśni 

patriotycznych, 

umożliwienie prezentacji 

uczniom zdolnym 

wokalnie oraz kształcenie 

umiejętności 

współzawodnictwa. 

„100 kartek na 100-

lecie niepodległości”- 

ogólnopolski projekt 

przesyłania pozdrowień 

dla uczniów w całej 

Polsce.  

 

Przygotowywanie pocztówek 

(zawierających zdjęcia Radomia 

oraz prace plastyczne dzieci), 

pisanie pozdrowień i informacji 

o nadawcy dla dzieci ze 100 

szkół w całej Polsce, wyjście na 

pocztę i wysyłanie kartek. 

 

Krótka lekcja geografii 

Polski, przybliżenie 

wizerunku naszego miasta 

oraz promocja naszej 

szkoły przy użyciu 

tradycyjnych form 

komunikowania się. 

„Poznajemy naszą 

ojczyznę”- włączenie 

się w ogólnopolski 

projekt „100 lapbooków 

na 100 lat 

niepodległości”. 

 

Wykonanie na zajęciach 

świetlicowych lapbooka (książki 

na kolanach) -przygotowanie 

materiałów, rysowanie, 

kolorowanie i wklejanie 

informacji na tematy związane z 

ojczyzną (ważne daty, sławni 

Polacy, królowie Polski, 

prezydenci, symbole narodowe, 

nasi sąsiedzi). 

 

Pokazanie lapbooka jako 

ciekawej formy 

gromadzenia i 

zdobywania wiedzy o 

Polsce. Doskonalenie 

umiejętności estetycznego 

wykonywania pracy 

plastycznej i tworzenia 

kompozycji, zgodnego 

współdziałania w grupie. 

„Droga ku 

niepodległości-

spotkanie z historią”. 

Zajęcia z nauczycielem historii 

naszej szkoły o upadku państwa 

polskiego, czasach niewoli 

i wydarzeniach poprzedzających 

odzyskanie niepodległości, oraz 

oglądanie wystawy prezentującej 

eksponaty, zdjęcia i opisy 

historyczne. 

 

Poszerzenie wiedzy 

uczniów na temat historii 

swojego kraju. 
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„Mój polski bohater 

historyczny”- udział 

w konkursie 

plastycznym 

zorganizowanym przez 

klub osiedlowy 

„Ustronie”. 

 

Przybliżenie przez wychowawcę 

postaci bohaterów narodowych 

i ich wizerunków (ilustracje 

książek historycznych), 

wykonywanie prac plastycznych 

przez uczniów w czasie zajęć 

świetlicowych i w domu, 

wystawa prac w galerii klubu 

„Ustronie” (jedna z prac 

otrzymała wyróżnienie, a 

pozostali upominki za udział 

w konkursie). 

 

Kształtowanie poczucia 

dumy z dokonań 

przodków, uczenie postaw 

patriotycznych. 

Rozwijanie wyobraźni 

plastycznej dzieci. 

„Piosenka dla mojej 

Ojczyzny”- udział 

w konkursie pieśni 

patriotycznych 

zorganizowanym przez 

klub osiedlowy 

„Ustronie”. 

 

Reprezentanci naszej świetlicy 

wzięli udział w konkursie. Jedna 

dziewczynka otrzymała II 

nagrodę w swojej kategorii 

wiekowej podczas 

przedstawienia muzycznego 

znanego radomskiego muzyka 

Roberta Grudnia. 

 

Kształcenie umiejętności 

wokalnych uczestników 

i zdobywanie 

doświadczenia z udziału 

w większych konkursach 

pozaszkolnych. 

„Polska wolna 

i niepodległa”- 

przedstawienie teatralne 

wykonane przez dzieci 

ze świetlicy.  

 

Uczniowie z klasy II 

przygotowali i zaprezentowali 

nauczycielom, rodzicom, 

uczniom z naszej szkoły 

i przedszkolakom PP nr 14 

program słowno-muzyczny z 

okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości. Przedstawienie 

ubogacili uczniowie klas 

starszych-laureaci konkursu 

pieśni patriotycznych 

przygotowani przez nauczyciela 

muzyki. 

Budzenie wrażliwości na 

święta i rocznice 

narodowe, kształtowanie 

postawy patriotycznej, 

prezentacja umiejętności 

uczniów biorących udział 

w przedstawieniu, 

ćwiczenie pamięci 

i umiejętności 

scenicznych. 

 


