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Innowacja  

Piękna nasza Polska cała 

 – o Niepodległej dla dzieci 

 

Wychowywanie poprzez przeżywanie patriotyzmu - aktywne uczestnictwo w wydarzeniach, 

warsztatach, wycieczkach, grach oraz poprzez relacje z innymi rówieśnikami 

 

Autorki:  mgr Nina Jendrusik, mgr Elżbieta Poręba-Szarkowska 
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Idea wiodąca 

Dołączając się do inicjatyw związanych z tegorocznymi obchodami 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości w przystępny, ale też  w interesujący sposób 

przybliżamy naszym wychowankom tę tematykę historyczną w sposób umożliwiający 

dzieciom działanie, współdziałanie, przeżycie, a jednocześnie krzewimy i umacniamy 

patriotyzm u dzieci.  

Nasze działania podjęłyśmy – Pani Nina Jendrusik w klasie 0a, a Pani Elżbieta Poręba-

Szarkowska w klasie 4b. Uczniowie w tych klasach mają 5-10 lat i zaczynają uczyć się 

historii - dlatego wybrałyśmy projekt edukacyjny, który kładzie nacisk na doświadczenie, 

przeżycie. 

 

W edukacji istotna jest nie tylko wiedza, ale także działania kształtujące myślenie. 

Ważne jest także rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie prospołecznych postaw 

(przekonań, motywacji, nawyków). Zaś nowoczesna edukacja powinna opierać się na 

czterech filarach nauczania i wychowania: 

 

Uczyć się, aby wiedzieć(wiedza) 

Uczyć się, aby działać (umiejętności). 

Uczyć się, aby być (system wartości postaw). 

Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi. 

Przewidywane efekty 

Wychowywanie poprzez przeżywanie patriotyzmu - aktywne uczestnictwo w warsztatach, 

wycieczkach, wydarzeniach, grach  poprzez relacje z innymi rówieśnikami: 

1. zbiór fotorelacji z zajęć – facebook szkoły, kącik patriotyczny w szkole, wystawa 

2. zbiór materiałów tematycznych, które będzie można wykorzystać w pracy z kolejnymi 

rocznikami uczniów 

3. uczniowie przyswajają nowe wiadomości na temat niepodległej ojczyzny, ćwiczą 

umiejętności pracy w grupie, rozwijają swoje zainteresowania oraz utwierdzają się w 

przekonaniu, że są Polakami, czują przynależność do kraju. 
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Procedury osiągania celów 

 demonstracja wiedzy historycznej z użyciem filmów, prezentacji dla dzieci, gier 

dydaktycznych 

 nauka piosenek patriotycznych, np. „Jestem Polką i Polakiem” 

 praca zespołowa z uczniami 

 praca indywidualna z uczniem 

 planowanie, projektowanie i samodzielne wykonywanie plakatów, prezentowanie 

wykonanych prac 

 ćwiczenia on-line 

 gry i zabawy tematyczne on-line 

 samodzielne wykonywanie zdjęć i tworzenie elektronicznego lapbooka pod 

kierunkiem nauczyciela. 
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                    A na koniec życzenia od współpracującej z nami szkoły podstawowej: 

 

 

 


