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Realizacja projektu  -  Przedszkole Publiczne nr 15 rok szkolny 2015/2016
 Odbiorcy: Dzieci i Rodzice z grupy II i III oddziały
Organizator projektu: Renata Lewandowska
Podstawa programowa :
OBSZAR NR 15: „ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE, RODZINNE, PATRIOTYCZNE”
OBSZAR NR 8: „ WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – MUZYKA I ŚPIEW, PLĄSY I TANIEC”.
CEL GŁÓWNY: ZASZCZEPIENIE  W SERCACH I  UMYSŁACH DZIECI POCZUCIA 
TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I POSZANOWANIA TRADYCJI I NASZEJ HISTORII 

   Wiek przedszkolny jest okresem, w którym dziecko z zainteresowaniem chłonie obrazy 
świata,  zadaje  wiele  pytań.  Dlatego  od  najmłodszych  lat  powinniśmy przybliżać  dziecku 
region,  w  którym  żyje.  Należy  szukać  takich  wartościowych  rozwiązań,  aby  dzieci 
systematycznie  mogły więcej  dowiadywać się  o  swoim miejscu  urodzenia,  zamieszkania, 
lepiej go poznawać i doświadczać w różnych sferach.  Dziecko może dowiedzieć się o tym, 
skąd pochodzi,  czym jest  patriotyzm i  dlaczego ojczyzna jest  ważną,  życiową wartością? 
Edukację  patriotyczną  mogą  realizować  rodzice,  choć  coraz  częściej  spotyka  się  takie 
programy edukacyjne również w placówkach przedszkolnych. Dzieci mogą dowiedzieć się w 
przedszkolu od nauczycieli o tym, czym jest patriotyzm, ojczyzna i tradycja. Jest to ważna 
wiedza  w życiu  każdego  Polaka,  bez  względu na  wiek.  Pamiętając,  że  naczelnym celem 



wychowania  przedszkolnego  jest  dbanie  o  wszechstronny  rozwój  dziecka  oraz  o 
kształtowanie  jego  osobowości,  zajęcia  z  edukacji  patriotycznej  są  bardzo  istotne  w 
kształtowaniu jego światopoglądu i tożsamości. Program jest dostosowany do możliwości i 
poziomu rozwojowego dziecka w wieku przedszkolnym. Jego realizacja pozwoli wzbudzić w 
dziecku  zainteresowania  własnym  regionem  oraz  bliższym  i  dalszym  otoczeniem.  Rola 
nauczyciela  sprowadza  się  do  roli  koordynatora  kierującego  i  inspirującego  dzieci  do 
działania  co też rozwija ich kreatywność. Realizacja programu zwraca uwagę na wartości 
najważniejsze to jest szacunek i miłość do rodziny oraz otaczającego świata i ojczyzny. 
Zawsze aktualne wartości
Stosunek człowieka do ojczyzny, miłość i przywiązanie do niej oraz poczucie wspólnoty ze 
wszystkimi  Polakami  to  elementy  edukacji  patriotycznej  w  przedszkolu.  Aby  wychować 
prawdziwych  patriotów  trzeba  zaszczepić  w  nich  głębokie  uczucie  do  Polski  już  od 
najmłodszych  lat,  kiedy  u  człowieka  występuje  największa  wrażliwość  emocjonalna. 
Przedszkole  może  kształtować  obraz  ojczyzny  w  umyśle  dziecka  w  sposób  świadomy  i 
pożądany,  tak,  aby  już  jako  dorosły  człowiek  dziecko  wiedziało,  czym  jest  tożsamość 
narodowa, przywiązanie do kraju ojczystego oraz zainteresowanie ludźmi, którzy w nim żyją. 
W wychowaniu patriotycznym chodzi głównie o to, aby kształtować postawy emocjonalnego 
przywiązania do kraju oraz o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych, w roli Polaka-
patrioty.

Sposoby kształtowania postaw patriotycznych w przedszkolach
  Dzieci już w przedszkolu można zaznajamiać z symbolami narodowymi, takimi jak godło 
Polski, herby poszczególnych miast, zwłaszcza własnego, barwami państwowymi i z hymnem 
narodowym, jaki można śpiewać na różnych uroczystościach.
Dziecko  uczy  się  tego,  kim  jest  dzięki  wykonywaniu  drzewa  genealogicznego  swojej 
rodzimy,  ucząc  się  swojego  nazwiska,  adresu  zamieszkania  czy  nazwy  przedszkola. 
Elementem edukacji patriotycznej mogą być zwyczajne spacery czy wycieczki po najbliższej 
okolicy i miejscowościach. Dziecko może poznać historię swojego kraju poprzez legendy i 
opowieści z tym związane. Mamy szeroką paletę pieśni i piosenek patriotycznych, których 
śpiewanie może być częścią zajęć umuzykalniających przedszkolaków. Podobnie, jak nauka 
tańców regionalnych i tradycyjnych zabaw ludowych. Podczas zajęć z rysunku dzieci mogą 
kolorować herby miast i utrwalać symbole narodowe
Edukacja regionalna jest bardzo ważna już na  etapie  edukacji  przedszkolnej.   Ukazywanie 
dzieciom tego, co w ich  rodzinnej miejscowości  jest piękne, godne zainteresowania ,  to  
najprostszy  sposób  budowania  podstaw  patriotycznych.  
Główne założenie projektu:
  Poznawanie historii,  zabytków, tradycji,  legend miasta Wodzisław Śl., czyli naszej małej 
ojczyzny poprzez cykl wycieczek i opracowanych do nich tematów kompleksowych.
Cele ogólne:

 Poznanie położenia geograficznego Polski i miasta Wodzisław Śl.
 Zapoznanie z kulturą i tradycjami miasta
 Rozbudzenie u dziecka poczucia tożsamości rodzinnej i regionalnej 
 Rozwijanie zainteresowania własnym regionem, jego osiągnięciami i krajobrazem
 Rozwijanie zainteresowań historycznych
 Przybliżenie dzieciom zwyczajów śląskich
 Kształtowanie rycerskiej postawy
 Kształtowanie cech społecznych, umiejętności zachowania się 

w miejscach publicznych,
 Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci,
 Poznanie wybranych zabytków



 Rozwijanie umiejętności zgodnego działania
 Prezentowanie zdobytych wiadomości 

Cele szczegółowe:
 Zna nazwy krain geograficznych w Polsce
 Umie pokazać na mapie wybrane miejsca Polski
 Wie, że jest Polakiem, zna hymn Polski
 Wie, że ojczyznę trzeba kochać
 Uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych 
 Zna sławnych Polaków i ich zasługi dla naszej ojczyzny
 Zna herby niektórych miast polskich
 Zna tańce ludowe pochodzące z różnych regionów naszej ojczyzny
 Prezentuje utwory muzyczne i tańce oraz zabawy regionalne (Karolinka, Trojak, 

Piekło dziewczę )
 Potrafi wykonać układy taneczne: krakowiak, taniec śląski, taniec góralski, polonez
 Wie, jak zachować się na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, 

w teatrze, w kinie, muzeum
 Śpiewa piosenki, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu,
 Potrafi  wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu 

elementarnych środków wyrazu w postaci prostych kompozycji i form 
konstrukcyjnych,

 Przejawia, w miarę swoich możliwości zainteresowanie wybranymi zabytkami
 i dziełami sztuki,

 Przełamuje nieśmiałość podczas występów publicznych
 Słucha gwary śląskiej, opowiadań, wierszy, legend, pieśni
 Poznaje obrzędy ludowe i tradycje oraz sztukę ludową
 Zna charakterystyczny krajobraz śląski (hołdy, kopalnie)
 Wie gdzie znajdują się miejsca użyteczności publicznej (WCK. Urząd Miasta, szpital, 

biblioteka, kościół, muzeum)
 Prezentuje własne wytwory ekspresji:

o Prace plastyczno – techniczne np. rysunki węglem,  albumy, makiety, potrawy 
kuchni śląskiej 

o Przedmioty codziennego użytku oraz zdjęcia z domu rodzinnego 
charakterystyczne dla regionu śląskiego

Materiał kształcenia 
• Interesowanie się historią swojej ojczyzny 

o Zapoznanie z symbolami narodowymi 
• Legenda M. Orłonia „O Lechu i białym orle”, wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy 

ojczyste”
• Poznawanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych 

zabytków – opowiadanie W  Chotomskiej  „Legenda o Warsie i Sawie” albumy o 
stolicy 

• Poznawanie pieśni narodowych i hymnu polskiego 

• Interesowanie się historią swojego miasta, dostrzeganie piękna krajobrazu i bogactwa 
kultury oraz tradycji.



• Poznawanie swojej miejscowości, jej historii, zabytków i miejsc- Legenda „Piękna 
Elza”, „Szara Pani”, „Utopiec”

• Słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu 
• Poznawanie najbliższego otoczenia poprzez spotkania z członkami rodziny 
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna swojego regionu poprzez wycieczki i 

spacery oraz słuchanie utworów literackich 
• Uczestniczenie w uroczystościach związanych z tradycją a regionalną : Dzień 

Górnika, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka 
Tematy kompleksowe

 Polska –moja ojczyzna
 Wodzisław  częścią Polski
 Śladami przeszłości

Współpraca ze środowiskiem:
 WCK
 Szkoła Podstawowa nr 10
 Muzeum
 Biblioteka miejska
 Spotkania z przedstawicielami grupy zawodowej - górnicy

Współpraca z rodzicami:
Pomoc w przygotowywani strojów dla dzieci na występy artystyczne
Pomoc w tworzeniu scenografii do  przedstawień
Metody pracy:

 wycieczki, spacery
 obserwacja
 metoda ćwiczeń praktycznych- tańce, 
 pokaz
 filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne
 spotkania z ciekawymi ludźmi
 twórczość plastyczna
 rozmowy, dyskusje dające dzieciom możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami

Formy pracy: 
- Praca indywidualna                             -  Praca grupowa
- Praca zespołowa


