
Temat/nazwa wydarzenia: „Mówię o Tobie z dumą….widowisko słowno-muzyczne                   

z okazji Narodowego Święta Niepodległości”.

Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9

Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Agata Hajduk,

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: mgr Jolanta Sieradzka, 

mgr Bernarda Brania;

Tradycją naszej placówki jest uroczyste obchodzenie Narodowego Święta 
Niepodległości wspólnie z rodzicami, dziadkami, kombatantami, żołnierzami i szeroko pojętą 
społecznością lokalną.  Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej to przede wszystkim 
dostarczanie dziecku wzorców zachowania i właściwego reagowania na symbole narodowe 
takie jak godło, flaga, Hymn Narodowy.                                                                                                   

Doskonałą okazją do zaobserwowania takich postaw dla przedszkolaków było 
uczestnictwo w obchodach 60 rocznicy powstania 3 Sandomierskiego Batalionu 
Radiotechnicznego w Sandomierzu. Musztra, parada, postawa żołnierzy podczas Hymnu, 
wciąganie polskiej flagi na maszt budziły podziw i dumę z bycia Polakiem.  Zwiedziliśmy też 
salę tradycji w Jednostce Wojskowej, gdzie z wielkim zainteresowaniem dzieci obejrzały 
sztandary z orłem w koronie, zdjęcia polskich żołnierzy na służbie, dawne mundury, 
odznaczenia woskowe.To była prawdziwa lekcja patriotyzmu.                                                                                                                                            

    

   



 Współpraca z Jednostką Wojskową to także spotkania żołnierzy z dziećmi w 
przedszkolu. Z okazji Święta Niepodległości zorganizowaliśmy wystawę sprzętu i wyposażenia 
wojskowego. Dzieci obejrzały też prezentację multimedialną ”Polskie symbole Narodowe”. 
Pod czujnym okiem żołnierzy dzieci nauczyły się podstaw musztry wojskowej. Kulminacją 
zdobytej wiedzy i doświadczeń o historii naszej Ojczyzny i jej obrońcach było widowisko 
słowno - muzyczne przygotowane przez dwie najstarsze grupy przedszkolne z okazji 99 
rocznicy odzyskania Niepodległości. Na scenie domu Katolickiego w Sandomierzu przy licznie 
zgromadzonej publiczności: rodziców, dziadków, władz samorządowych, kolegów i koleżanek 
z sandomierskich szkół i przedszkoli dzieci z dumą odśpiewały Hymn Narodowy.



 Były pieśni legionowe i patriotyczne, poezja patriotyczna, tańce narodowe. Występom 
towarzyszyły piękne stroje w barwach narodowych, rekwizyty, wspaniała dekoracja.

Największą nagrodą za wspaniały występ były owacje na stojąco zgromadzonych gości, 
podziękowania od Kombatantów i łzy wzruszenia. „Możemy być spokojni o to, że wartości o 
które walczyliśmy, a wielu z nas oddało życie znalazły miejsce w waszych dziecięcych sercach 
”- mówili Kombatanci.

Wszyscy musimy pamiętać, ze Ojczyzna to nasz dom o który należy dbać przez wiarę, 
honor, pielęgnowanie tradycji. Naród wymazujący własną przeszłość nie ma przyszłości.
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