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1. WSTĘP 
Głównym założeniem projektu  jest  budzenie  miłości  do  Ojczyzny,  ugruntowanie
poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. Projekt ,,Nasze Polskie ABC” zakłada
rozszerzenie treści wynikających z podstawy  programowej.

2.CELE

Cel główny 
Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe 
-  poznanie  wybranych  elementów  historii  państwa  polskiego,  jego  symboli
narodowych i hymnu, 
- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji
regionalnych i narodowych, 
- dostrzeganie piękna regionu i kraju, 
- poznawanie miejsc związanych z historią  państwa, 
- wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości patriotycznych,  
- poznanie ważnych tradycji zwyczajów i obrzędów ludowych wyróżniających naród
polski,
- poznanie wybranych tańców ludowych, 
- uwrażliwienie na piękno swojego i innych regionów Polski 
-  przygotowanie dzieci  do pracy i  życia społecznego,  do aktywnego uczestnictwa
w kulturze.

3. MIEJSCE REALIZACJI: oddział przedszkolny gr 2 i gr 3.

4. TERMIN REALIZACJI: marzec  2018 r. - czerwiec 2018 r.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ: Agnieszka Wołyńska 
-Jelonek, Kamila Chyra.

6. ADRESACI: dzieci 3 i 4- letnie

7. FORMY REALIZACJI PROJEKTU: 
- kąciki patriotyczne, 
- wycieczki,
- spotkania, 
- konkursy, 
- wystawy,  
- obrzędy, 
- akademie patriotyczne.



8. Metody pracy
- podające ( przyswajanie)
- problemowe ( odkrywanie)
- praktyczne (działanie)

9. Formy pracy:
- zajęcia planowane
- sytuacje okolicznościowe
- zajęcia artystyczne,
- legendy, przysłowia, opowiadania, wiersze,
- zabawy ruchowe.

10. REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność dzieci.

L.p Zadanie Forma Termin 

1. Mały patriota *Zorganizowanie kącików 
patriotycznych 

Marzec

3. Polskie tradycje 
wielkanocne

* Opracowanie scenariuszy zajęć 
przybliżających tradycje świąteczne.
* Zorganizowanie na korytarzu 
wystawki prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci.

Marzec

4. Święto  3 Maja * Opracowanie scenariuszy zajęć 
utrwalających hymn i symbole 
narodowe.
* Wykonanie flag przez dzieci           
i umieszczenie ich w kąciku 
patriotycznym.
*Zorganizowanie  w ostatnim 
tygodniu kwietnia tzw.,,biało-
czerwonego tygodnia”,   podczas 
pobytu w przedszkolu dzieci nosić 
będą (wykonane w domu z pomocą  
rodziców) kotyliony w barwach  
narodowych.
*Zorganizowanie pogadanki na 
temat święta majowego                      

Kwiecień



z nauczycielem historii.

5. Polskie stroje ludowe  * Zorganizowanie konkursu 
plastycznego ( dla dzieci i 
rodziców). 
* Opracowanie przez nauczycieli 
prezentacji dotyczącej różnorodności
polskich strojów ludowych. 

Maj

6. Odpoczywamy nad 
polskim morzem

* Opracowanie scenariuszy zajęć.
* Wykonanie makiety polskiego 
wybrzeża.
* Zorganizowanie konkursu 
recytatorskiego dla dzieci biorących 
udział w w projekcie poświęconego 
tematyce morskiej.

Czerwiec

OCZEKIWANE  KORZYŚCI  WYNIKAJĄCE  Z  REALIZACJI  PROJEKTU:

 Zebranie materiału edukacyjnego przedstawiającego  realizację zadań wykonanych
przez dzieci.

 Zorganizowanie wystawy prac,  prezentacja nowych umiejętności zdobytych          
w trakcie realizacji projektu. 

 Zainteresowanie i zaangażowanie rodziców wychowanków w działalność oddziału
przedszkolnego.

 Stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania się w szerszym środowisku 
społecznym. 

 Promocja placówki 

EWALUACJA: 

W procesie monitoringu i ewaluacji zgodności założeń celów projektu z osiągniętymi
wynikami podjęte zostaną następujące działania: 

 rejestracja przebiegu  realizacji zadań wynikających z projektu w formie zdjęć,

 opracowanie kroniki  projektu na bazie materiałów zebranych podczas jego 
realizacji, 

 gromadzenie prace plastycznych wykonanych  przez dzieci w trakcie trwania 
projektu, 



 systematyczna współpraca z rodzicami wychowanków.

Osiągnięcia dzieci będą  badane  różnymi narzędziami:

- ocenianie zajęć na bieżąco,

- udział dzieci w konkursach,

-  stopień zaangażowania w wykonanie prace plastycznych,

- zdjęcia,

- opinie rodziców na temat realizowanych działań.
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