PROJEKT EDUKACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO W
MOKRZYSKACH Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGLOŚCI

Opracowała: Beata Wolny

Wstęp
Celem projektu jest uświadomienie dzieciom , że obchodzenie święta narodowego jest
ważnym elementem życia społecznego i narodowego. Dzięki temu jest podtrzymywana
tradycja i pamięć historyczna, która umożliwia młodym Polakom identyfikowanie się ze
swoim narodem. Daje poczucie odrębności i indywidualności w dobie Zjednoczonej Europy i
globalizacji.

Cel główny :
Kształtowanie postaw obywatelskich i wprowadzanie elementów edukacji
historycznej u dzieci w wieku przedszkolnym w ramach realizacji projektu
,,Niepodległa-100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę’’.

Cele szczegółowe:
•

rozwijanie przynależności narodowej

•

poszerzanie wiedzy na temat wydarzeń historycznych związanych z naszą ojczyzną

•

śpiewanie hymnu narodowego- zachowanie właściwej postawy

•

wzbudzanie szacunku do symboli narodowych

•

poznanie polskich pieśni patriotycznych

•

rozwija umiejętności pracy z różnymi źródłami,

•

kształtowanie wrażliwości muzycznej, plastycznej i poetyckiej,

•

wzbogaca warsztat wokalny i recytatorski, poprzez udział w widowiskach
słowno – muzycznych,

•

doskonalenie technik plastycznych poprzez udział w konkursach,

Formy pracy:
•

praca zespołowa,

•

praca w grupach,

•

praca indywidualna.

Oczekiwane efekty
Dziecko :
•

potrafi wymienić najważniejsze Święta Narodowe

•

wie z jakimi wydarzeniami historycznymi wiążą się poszczególne Święta,

•

potrafi wymienić przyczyny dla których te dni są ważne w historii Narodu,

•

rozumie dlaczego obchodzenie i pamiętanie o świętach, narodowych jest ważne dla
każdego Polaka

•

włącza się aktywnie w konkursy przedszkolne

•

potrafi zaśpiewać hymn narodowy

•

wie jak należy zachowywać się podczas śpiewu Hymnu Polski

Ewaluacja
Ewaluacja projektu będzie prowadzona zarówno na bieżąco w czasie jej trwania, jak
i pod koniec w formie podsumowania.
Projekt będzie realizowany w ramach zajęć
Sprawozdania i zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola
Działania
•

Przemarsz pod tablicę pamiątkową zapalenie zniczy

•

Konkurs recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej z okazji Narodowego
Święta Niepodległości. ,,Kocham moją Ojczyznę’’.

•

Nauka Hymnu narodowego Polski

•

Nauka tematycznych piosenek o Ojczyźnie.

•

Włączenie Modułu III z Wydawnictwa MAC Edukacja “Mały Miś w świecie wielkiej
literatury - 100-lecie niepodległości. pokaż radość Przedszkolaku!”.

•

Konkurs plastyczny –symbole narodowe

•

Gazetki tematyczne

•

Wspólne wykonanie dużej flagi przez wszystkie grupy przedszkolne – przemarsz

