
 

 

 „MAŁY CZŁOWIEK 
- WIELKI PATRIOTA” 

projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

I      POLSKA 
           

 

                                                                                   CELE PROJEKTU: 

 Uwrażliwienie młodych Polaków na piękno języka ojczystego 

 Kształcenie postaw patriotycznych 

 Budowanie świadomości narodowej 

 



 

 

 

1) WYCIECZKA EDUKACYJNA 

DO MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA 

 
Termin realizacji: III 2018 r. 

Rezultat:  

  zna historię Włocławka; 

Czas trwania:  2 godziny 

 

Cele operacyjne: 

Cele dla nauczyciela: 

 

Cele dla dziecka: 

  poznaje historię swojego regionu; 

  wzbogaca swoje słownictwo; 

  poznasz jak wyglądał Włocławek, gdy Twój 

dziadek był mały; 

  poznasz nowe słowa; 

 



 

 

 

2) „KROKIEM KUJAWIAKA” 
 

 

           Termin realizacji: III- IV. 2018 r. 

Rezultat:  

  zna elementy stroju kujawskiego; 

  zna podstawowe kroki Kujawiaka;  

Czas trwania:   

  Spotkania w „Centrum Kultury Browar B” z członkami zespołu „Kujawy” (2 godziny) 

  Cykliczne spotkania raz w tygodniu – nauka podstawowych kroków 

 

Cele operacyjne: 

 

Cele dla nauczyciela: 

 

Cele dla dziecka: 

  wie, jak wygląda strój kujawski; 

  potrafi zatańczyć Kujawiaka; 

  pokażesz strój kujawski wśród innych strojów; 

  nauczysz się tańczyć Kujawiaka; 
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3) KONKURS PLASTYCZNY:  

„ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY” 
 

Termin realizacji: V. 2018’ 

Rezultat:  

  wykonanie wspólnie z rodzicami znaczka związanego z 100 rocznicą odzyskania   

         przez Polskę niepodległości; 

Czas trwania:  maj 2018’ 

Cele operacyjne: 

Cele dla nauczyciela: Cele dla dziecka: 

  spędzisz miło i kreatywnie czas z 

rodzicami; 

  zachęcanie rodziców do wspólnego 

działania z dzieckiem; 

  rozwijanie zainteresowań 

patriotycznych w edukacji 

plastycznej; 

 

  poznasz i wykonasz wspólnie z rodzicami 

symbole narodowe; 
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4) KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ:  

„JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM” 
 

 

 

Termin realizacji: X. 2018 r.  

Rezultat:  

  chętnie prezentuje umiejętności wokalne przed publicznością; 

  zna i śpiewa pieśni patriotyczne; 

Czas trwania:  październik 2018 r.  

Cele operacyjne: 

Cele dla nauczyciela: Cele dla dziecka: 

  śpiewa piosenki patriotyczne; 

  występuje przed publicznością; 

  zaśpiewasz piosenkę patriotyczną; 

  wystąpisz dla kolegów i koleżanek; 
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     DZIAŁANIA: 

ANIMACJA TEATRALNA: MONTAŻ SŁOWNO- MUZYCZNY  

pt.: „KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY” 

 

     Rezultat:  

  zaprezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności słowno- wokalnych; 

Czas trwania:   

  przygotowanie montażu: X-XI. 2018 r.; 

  prezentacja: XI. 2018 r. 

Cele operacyjne:  

 

Cele dla nauczyciela: Cele dla dziecka: 

  potrafi prezentować się na scenie; 

  chętnie bierze udział w 

organizowaniu przedstawień 

teatralnych, podczas których wyraża 

siebie w roli aktora; 

 

  będziesz małym, prawdziwym aktorem; 
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1. Etiuda teatralna. 

2. Śpiewanie pieśni patriotycznych. 

3. Taniec Kujawiaka. 

4. Aranżacja. 

5. Podsumowanie konkursu plastycznego- wystawa prac. 
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EWALUACJA 

 

 Sonda wśród dzieci na temat patriotyzmu. 

 

 Prezentacja multimedialna na stronie internetowej  

     przedszkola (dokumentowanie etapów                                      

     poszczególnych działań łącznie z ich przebiegiem). 

 

 Współpraca z mediami i środowiskiem lokalnym. 

 

 Wystawa pokonkursowa znaczków okolicznościowych                            

     w Bibliotece Miejskiej. 
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