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 W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieci 3,4,5 i 6- letnie realizowały projekt 

edukacyjny pt. „Mały Patriota”. Głównym celem projektu było przekazywanie dzieciom 

wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych oraz 

kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.                  

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w następujących wycieczkach i akcjach społecznych: 

✓ Wycieczka piesza na Pocztę Polską- wysyłanie kartek dla powstańców- udział               

w Ogólnopolskiej Akcji BohaterON (grupa „Sówki”, „Żabki”, „Pszczółki”, „Misie”)- 

wrzesień 2018; 

 

 

 



✓ Wycieczka komunikacją miejską do Łazienek Królewskich na lekcję pt. „Bliżej 

Kultury- Poznaj Króla” (grupa „Sówki” i „Żabki”)- wrzesień 2018; 

 

                                   



✓ Udział w akcji „Polska to MY. Autoportret w 100- lecie Niepodległości” 

organizowanej przez WCIES (grupa „Sówki”, „Żabki”, „Pszczółki”, „Misie”, 

„Biedronki”)- październik 2018; 

 

 

 

 



✓ Wycieczka komunikacją miejską do Sulejówka na „Spacer Niepodległościowy” 

(grupa „Sówki” i „Żabki”)- listopad 2018; 

 

                                                                                                                                      

 

 

 



✓ Udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Mamy Niepodległą! organizowaną przez 

muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (grupa „Sówki”, „Żabki”, „Pszczółki”, 

„Misie”, „Biedronki”)- listopad 2018; 

 

 

✓ „Przedszkolaki dla Niepodległej” przedstawienie przygotowane przez dzieci 6- letnie z 

grup „Sówki” i „Żabki” z okazji 100. rocznicy Odzyskania  Niepodległości przez 

Polskę dla Dyrekcji,  pracowników przedszkola i rodziców- listopad 2018; 

 



 

✓ Konkurs patriotyczny „Przedszkolaki dla Niepodległej” w przedszkolu nr 160                 

w Warszawie (grupa „Sówki” i „Żabki”)- listopad 2018; 

       

 



 

 

✓ Wycieczka KM do Muzeum 7-ego Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim 

(grupa „Sówki” i „Żabki”)- listopad 2018; 

 

 

 

 



 

✓ Cykliczne spotkania w bibliotece: „Wiersze D. Gellner”- wrzesień, „W poszukiwaniu 

minionego czasu”- październik, „Zajęcia o porozumiewaniu się”- listopad (grupa 

„Sówki”).  

 

 

Proponowane działania zawarte w autorskim planie zostały zrealizowane. W I semestrze 

kształtowana była postawa patriotyczna w kontekście historii państwa. Przedszkolaki chętnie 

podejmowały działania związane z programem, pogłębiając wiedzę na temat patriotyzmu.           

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 program nadal będzie kontynuowany. 
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