
ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU  

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”  

 

31 grudnia zakończyliśmy w naszym przedszkolu realizację projektu pt. „PIĘKNA 

NASZA POLSKA CAŁA”  

W projekt zaangażowanych było 18 nauczycielek oraz dzieci z grup: „Rybki”, 

„Kaczuszki”, „Jeżyki”, „Wesołe Żabki”, „Niezapominajki”, „Skrzaty”, „Maki”, „Krasnale”, 

łącznie ok. 180 dzieci. 

W ramach projektu wykonano następujące zadania: 

1. Nauka, osłuchanie i zaśpiewanie hymnu przez wszystkie grupy w dniu 9.11. 2018r. 

2. Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej według 

własnego scenariusza w grupie „Jeżyków” w dniu 21.11.2018r. 

3. Apel z okazji 11 listopada przygotowany i wykonany przez grupy: „Kaczuszki”, 

„Rybki”, „Wesołe Żabki” oraz „Jeżyki” w dniu 9.11.2018r. 

4. Nauka piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” o tematyce patriotycznej przez grupę 

„Wesołe Żabki”  - XI 2018r. 

5. Nauka tańca ludowego krakowiaka do piosenki „Hej, na krakowskim rynku” i jego 

wykonanie przez grupę „Jeżyków” – XI 2018r. 

6. Nauka wiersza o tematyce patriotycznej – „Kto ty jesteś, Polak mały” przez grupę 

„Kaczuszki” oraz „Powiewa flaga” przez grupę „Wesołe Żabki” – XI 2018r. 

7. Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” w holu przedszkola oraz w salach 

przedszkolnych – X 2018r. 

8. Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową – „Mam chusteczkę 

haftowaną” oraz „Nie chcę Cię znać” – XI 2018r. 

9. „Według przepisu Babci lub Dziadka” – zaproszenie piekarza do przedszkola, 

wspólne pieczenie bułek i chleba przez wszystkie grupy przedszkolne – X 2018r. 

10. „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej 

miejscowości pt. „GMINA GDÓW – NASZA MAŁA OJCZYZNA” – XII 2018r. 

11. „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki z Gdowa na podany adres przez 

grupę „Wesołych Żabek”  i „Jeżyków” w X 2018r. 

12. Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”-  

przeprowadzenie konkursu plastycznego w całym przedszkolu według własnego 

regulaminu – 16 XI 2018r.(wręczenie nagród). 

13. „Dzień Mody Patriotycznej” – 12 XII 2018r. Wzięły w nim udział dzieci  

z najstarszych grup  „Niezapominajki”, „Krasnale”, „Maki” oraz „Skrzaty”. 

Przedszkolaki zaprezentowały się w strojach : „Niezapominajki” – strój harcerski, 

„Krasnale” – strój do Poloneza, „Maki” – strój Krakowski, „Skrzaty” – strój  

w kolorach barw narodowych. 

14.  Drzewo pamięci – zasadzenie na terenie przedszkola dębu przez grupę „Kaczuszek” 

 i „Rybek”, jako symbolu życia i wolności – 14 XI 2018r. 



15. Wycieczka „Szlakiem historii – Pierzchów i Niegowić”. 

16. Turniej Wiedzy Patriotycznej dla najstarszych grup zorganizowano 

 w dniu 26 XI 2018r. 

17. Zawody sportowe „Biało – czerwoni” dla najstarszych grup zorganizowano 

 13 XII 2018r.w Gdowskiej Hali Sportowej. 

Ponadto w przedszkolu odbyły się: 

1. 3 września dzieciaki z całej Polski rozpoczęły nowy rok szkolny, Przedszkolaki 

 z Gdowa również. W tym szczególnym dniu grupa Maki pod opieką wychowawczyni 

wzięła udział w uroczystej mszy świętej 

 a później wspólnie z Panią Dyrektor oraz Wójtem Gminy Gdów wybrały się pod 

Pomnik Pamięci na gdowskich planach . Z okazji przypadającej 

 1 września 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, właśnie w tym miejscu 

wszyscy wspólnie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. 

 

2. Tydzień Dobrego Chleba organizowany w całym przedszkolu. Odbyła się prelekcja 

pani Intendentki, wizyta piekarza i wspólne pieczenie bułek 

 i chleba oraz wizyta Pań  z KGW, które opowiadały o strojach regionalnych oraz 

wspólnie z dziećmi robiły pyszne i zdrowe kanapki. 

 

3. Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym wzięły udział najstarsze grupy: 

„Niezapominajki”, „Maki”, „Krasnale” i „Skrzaty” oraz soliści.  Następnie zwycięzcy 

konkursu – grupa „Maki” oraz solistka wzięli udział  

w uroczystym koncercie z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

 

 

4. Wizyta w Izbie Regionalnej w Gdowie 8 XI 2018r. grup „Jeżyków” 

 i „Wesołych Żabek”. 

 

5. III edycja ogólnopolskiej akcji "SERCE ZA ODWAGĘ" – tworzenie przez dzieci 

kartki świątecznej i wysyłanie jej Weteranom wojennym – zrealizowała grupa 

„Jeżyków” 7 XII 2018r. 

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, dzieciom i rodzicom  za aktywny i twórczy udział  

w realizowanym projekcie. 

Agata Marszałek 

Ewelina Bujak 

 


