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Cele projektu: 

 

• wzbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu, 

• wzbogacanie wiedzy na temat historii Polski, 

• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności 

lokalnej, regionalnej oraz narodowej, 

• kształtowanie postawy szacunku dla wartości 

uniwersalnych, tj. : dobro, przyjaźń,  miłość, tolerancja. 



• Czas realizacji : wrzesień 2012 – czerwiec 2013 r. 

• Uczestnicy: uczniowie klas I-VI 



Poznanie miejsc pamięci 

narodowych  w 

Skalmierzycach 



Spotkanie z poezją patriotyczną – 

wyszukiwanie przez uczniów i prezentacja 

utworów literackich na forum klasy 



Kto słucha, również nie 

błądzi. 



Potrafimy zaprezentować zdobyte 

informacje na temat naszej  

Ojczyzny. 



Udział uczniów w Gminnym Konkursie 

poezji patriotycznej „Kto Ty jesteś Polak 

mały”  



Zdobyty sukces był 

naszym udziałem!!! 



Laureaci kl.I-III  



Ekspozycja symboli narodowych i 

historycznych na gazetkach klasowych 



Na gazetkach uczniowie 

zmieszczali zdobyte wiadomości. 



Realizacja projektu przyczyniła się do 

samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla dziejów naszej Ojczyzny informacji. 



Wykonanie  godła Polski  dla 

najmłodszych uczniów było  

wyzwaniem plastycznym. 



Na  gazetkach  umieszczaliśmy także  

postacie bohaterów narodowych. 



Jestem pierwszakiem i znam 

symbole narodowe. 



Każda gazetka klasowa 

reprezentowała swoisty urok . 



Lekcje biblioteczne – poszukiwanie 

informacji na temat historii naszego 

kraju 



Wykonywanie przez uczniów 

prezentacji „Ojczyzna to brzmi dumnie” 



Akademia z okazji Święta 

Niepodległości -11 listopada  



Przedstawiciele samorządu 

uczniowskiego prowadzą apel . 



 

 
Zorganizowanie konkursu plastycznego                    

„ Perełki architektury naszego regionu” 



Prace wykonane             

przez uczniów 



Zorganizowanie akademii z okazji 

Świąt Majowych – 1,3 maja 



Każda klasa ma swój 

udział w występach. 



Prowadzenie apelu z okazji świąt 

majowych w rękach uczniów. 



Każdy uczeń godnie 

reprezentował swoją klasę na 

apelu. 



W wielkim skupieniu słuchamy 

recytacji wierszy patriotycznych. 



Dziękujemy za słowa wsparcia i 

uznania dla pracy naszych uczniów. 



Spotkanie z Urszulą 

Zyburą – poetką  



Poezja naszego gościa cieszyła się wielkim 

zainteresowaniem  uczniów. 



EFEKTY: 

Zadania realizowane w ramach projektu skupione były 
wokół kształtowania u uczniów odpowiednich postaw i 
zachowań. Poprzez działania staraliśmy się uświadomić 
dzieciom, że wspólnoty, takie jak: rodzina, środowisko 
lokalne i ojczyzna, stanowią wielką wartość,  że każdy 
człowiek ma wobec tych wspólnot określone obowiązki. 
Projekt cieszył się dużym powodzeniem wśród społeczności 
szkolnej, w jego realizację zaangażowały się wszystkie 
klasy. 


