
Przedszkole w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rząśni przystąpiło do Międzynarodowego Projektu 

Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska cała”. W projekcie udział wezmą wszystkie grupy wiekowe  

w Przedszkolu, nauczyciele wybrali zadania, które planują zrealizować. W trakcie realizacji zadań 

możliwe jest zrealizowanie zadań dodatkowych. Wszystkie zrealizowane zadania będą 

dokumentowane na podstawie zdjęć, które regularnie będą publikowane na stronie facebook 

projektu.  Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Tyc- Brożyna. 

Lista zadań, do których przystępują poszczególne grupy  

Wszystkie grupy:  

1. Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski- Mazurka Dąbrowskiego. 

2. „Piękna Niepodległa”- zasadzenie drzewa, założenie ogródka, klombu na terenie placówki, 

miasta.  

3. Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada- Narodowe śpiewanie Hymnu o godzinie 11.11.- 

przygotowanie, pomoc, współudział.  

4. „Piękna Niepodległa” - zasadzenie drzewa, założenie ogródka, klombu na terenie placówki, 

miasta 

Grupa Żabek i Elfów: 

5. „Piękna nasza Polska Cała”- zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej lub 

patriotycznej w grupie lub placówce.  

6. „Każdy Przedszkolak to mały Polak”- konkurs recytatorski w grupach 6 latków 

Grupa Żabek: 

7. „Zabawy i zabawki dzieci świata”- nauka dowolnej zabawy lub wykonanie wybranej zabawki 

dzieci z innych Państw.  

8. „Według Przepisu Babci lub Dziadka”- wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja.  

9. „Powiewa flaga biało- czerwona” zajęcia otwarte dla innej grupy, nauczycieli.  

Grupa Żabek i Skrzatów:  

10. „Chodź, pomaluj mój świat”- plener malarski- malowanie z wychowankami przyrody, pejzaży 

polskich krajobrazów w plenerze.  

Grupa Elfów: 

11. Plakat „Każdy Przedszkolak- Mały Patriota- Wielki Człowiek”- zapoznanie wychowanków z 

Prawami Dziecka- Prawami Człowieka.  

12. „Na majowej łące”- założenie zielnika polskiej roślinności. 

13. „ Jak dobrze mieć sąsiada”- zapoznanie się z historią, tradycjami, folklorem wybranego kraju 

sąsiadującego z Polską.  

Grupa Smerfów i Delfinków: 

14. „Herb naszego miasta”- praca plastyczna indywidualna lub grupowa 

15. „Być dobrym jak chleb”- upieczenie chleba- jako symbolu polskiej gościnności i otwartości- 16 

października- Światowy Dzień Chleba  

Grupa Kangurów i Delfinków: 

16. „Mam chusteczkę haftowaną”- zabawa ludowa- zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.  



 

Grupa Kangurków: 

17. „W starym kinie”- projekcja dawnych dobranocek  

Grupa Skrzatów: 

18. „A ja kocham moje miasto” narysowanie największej laurki dla miasta- kredą na asfalcie, 

placu. 

19. „Gramy w biało- czerwone”- wykonanie gry planszowej 

Grupa Smerfów i Skrzatów: 

20. „Napisz kartkę Bohaterom” 

Grupa Delfinków: 

21. Sławni Polacy- zorganizowanie tematycznych inicjatyw według pomysłu nauczyciela.  

 


