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PROJEKT EDUKACYJNY „DLA NIEPODLEGŁEJ” 

Innowacja metodyczno-organizacyjna 

Projekt „Dla Niepodległej” będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Huminie 

od września do grudnia 2018 roku. Adresatami projektu byli uczniowie klas I-VIII oraz 

częściowo oddziału przedszkolnego, który będzie uczestniczyć w wybranych działaniach. 

Projekt będą realizować nauczyciele oraz uczniowie szkoły w Huminie. W realizację 

wybranych działań zostaną włączeni rodzice. Poszczególne zadania będą realizowane 

indywidualnie w domach, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Cele projektu: 

 uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 propagowanie wartości patriotycznych,  

 kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej, 

 wskazanie, jak współcześnie można służyć Ojczyźnie (osiąganie lepszych wyników 

w nauce, właściwe zachowanie w szkole i poza nią), 

 docenianie tego, co polskie, 

 rozwijanie zdolności twórczych, 

 integracja uczniów klasy, szkoły, nauczycieli, rodziców, 

 upowszechnianie pracy metoda projektu. 

Formy pracy: 

 indywidualna, 

 grupowa, 

 zespołowa (klasa, szkoła). 

Prezentacja efektów projektu (za wyjątkiem punktu 14.) odbędzie się 9.11.2018 roku 

podczas dnia pod hasłem „Świętujemy uroczyście”. 

Harmonogram realizacji projektu: 

Zadanie 1.  

Wrzesień 2018 – losowanie przez poszczególne klasy pieśni patriotycznych, które zostaną 

odśpiewane 9.11.2018 podczas akademii „Świętujemy uroczyście”; opanowanie pamięciowe 

tekstów oraz ćwiczenie pod kierunkiem wychowawców śpiewu; 

 



Białe róże 

O mój rozmarynie 

Przybyli ułani 

Ułani, ułani 

My, pierwsza brygada 

Piechota 

Wojenko, wojenko 

Pałacyk Michla 

Dziś do Ciebie przyjść nie mogę 

Zadanie 2. 

8 października 2018 – ogłoszenie konkursu fotograficznego  

„Piękno mojej okolicy”; każdy uczeń oraz rodzic może dostarczyć do 31 października jedno 

zdjęcie formatu A6; 

Zadanie 3.  

9 października 2018 – losowanie cytatów o wolności i ilustrowanie ich grupowo (w klasach 

IV-VIII); 

Zadanie 4.  

12 października 2018 -  Zgłoszenie przez uczniów klas IV-VIII po jednej polskiej piosence, 

która będzie brała udział w „TOP LIŚCIE PIOSENKI POLSKIEJ” 7 listopada. Szkolna TOP 

LISTA 

Uczniowie klas IV – VIII zgłaszają po jednej polskiej piosence.  Z piosenkami zostaje 

zapoznana cała społeczność szkolna. Odbywa się głosowanie. TOP LISTA – wykonanie 

piosenek od 6 do 1 miejsca. Wygrywa klasa, której piosenka zdobyła 1 miejsce. 

Zadanie 5.  

15 października – rozpoczęcie przygotowań przez uczniów klasy III i VIII do widowiska 

muzyczno-poetyckiego „Czy można odziedziczyć patriotyzm”, które zostanie pokazane 

9.11.2018 podczas uroczystej akademii. 

Zadanie 6 

MAPA POLSKI – zbieramy ilustracje ciekawych miejsc, zdjęcia, wycinki z gazet, które 

posłużą do uzupełnienie mapy Polski 9.11.2018 roku podczas dnia „Świętujemy uroczyście” 

– praca grupowa klas 0-VIII. 

 



Zadanie 7 

POTRAWY Z DŁUGĄ TRADYCJĄ.  

Uczniowie klas IV-VIII indywidualnie lub z rodzicami przygotowują ilustrowany przepis. 

Prace plastyczne zostaną zaprezentowane 9.11.2018 podczas uroczystego apelu. 

Zadanie 8 

JESTEM POLAKIEM I JESTEM Z TEGO DUMNY 

Indywidualna praca plastyczna przygotowana dowolna technika przez chętnych uczniów klas 

0-VIII. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane 9.11.2018 podczas uroczystego apelu. 

Zadanie 9 

100 książek na m.in. spośród nowości pozyskanych w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. 

Prezentacja ulubionych książek polskich pisarzy i poetów przez klasy. 

Zadanie 10 

SŁUCHAMY POLSKICH PIOSENEK TYCH, KTÓRZY JUŻ DLA NAS NIE 

ZAŚPIEWAJA…. 

Zbigniew Wodecki 

Anna Jantar 

Jacek Kaczmarski 

Czesław Niemen 

Marek Grechuta 

Jan Kaczmarek 

Wojciech Młynarski 

Anna German 

Zadanie 11 

RÓŻNE OBLICZA WOLNOŚCI W PIOSENCE 

Słuchamy wybranych piosenek o wolności. 

 

 

 



Zadanie 12. 

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ 

9 listopada 2018 – „Świętujemy uroczyście” - o godzinie 11.11 w ramach „Rekordu dla 

Niepodległej” zostanie odśpiewana przez całą społeczność szkolną pełna wersja „Mazurka 

Dąbrowskiego”; 

Lp. ZADANIA/DZIAŁANIA UCZESTNICY TERMIN 

REALIZACJI 

1. Losowanie pieśni patriotycznych, które szły 

z żołnierzami ku wolności; opanowanie pamięciowe 

słów i nauka śpiewu. 

0-VIII 25.09. 2018 – 

9.11.2018 

2. Piękno mojej okolicy w fotografii (format 

pocztówkowy) 

III -VIII, rodzice 8.10.2018 – 

31.10.2018. 

3. Losowanie i ilustrowanie cytatów o wolności III-VIII 9.10.2018 – 

31.10.2018. 

4.  Tworzenie szkolnej „TOP LISTY PIOSEKI 

POLSKIEJ” 

IV-VIII 12.10.2018 – 

5.11.2018 

5. Przygotowujemy widowisko muzyczno-poetyckie III i VIII, rodzice 15.10.2018 – 

9.11.2018. 

6.  Poznajemy swoje zainteresowania i zdolności – 

wyjazd do eksperymentatorium w Łodzi 

I-VIII 16.10.2018 

7.  Tworzenie MAPY POLSKI 0-VIII 18.10.2018 – 

9.11.2018 

8. Potrawy z długą tradycją. Ilustrowany przepis. IV-VIII, rodzice 19.10.2018 – 

9.11.2018 

9. Jestem Polakiem i jestem z tego dumny – 

indywidualna praca plastyczna. 

 

0-II,  

chętni 

23.10.2018  

10.  100 książek na m.in. spośród nowości pozyskanych w 

ramach NPRCz. 

Prezentacja ulubionych książek polskich pisarzy 

i poetów.  

IV-VIII, 

nauczyciel języka 

polskiego, 

nauczyciel 

bibliotekarz. 

6.11. 2018 

11. Słuchamy polskich piosenek, tych, którzy już dla nas 

nie zaśpiewają. 

0-VIII 7.11.2018 

12.  Różne oblicza wolności w polskiej piosence. 

 

0-VIII 8.11.2018  

13. Rekord dla Niepodległej. 0-VIII 9.11.2018 godz. 

11.11 

14. Świętujemy uroczyście- widowisko muzyczno-

poetyckie.  

Prezentacja efektów projektu. 

0-VIII 9.11.2018 

15. Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego. 

 

VI-VIII 19.12.2018 

16 

 

Turniej Wiedzy o Bolimowie 

w 100-lecie odzyskania niepodległości „WIELKA 

WOJNA NAD RAWKĄ 1914-1915” 

V-VIII, chętni 29.11.2018 

17.  Podsumowanie projektu „Dla Niepodległej”. 

 

0-VIII 21.12.2018. 

 


