
Temat: Nauczymy się naszego kraju tańcem i piosenką — Rota młodego Polaka 

Nazwa placówki: Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie 
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Opis wydarzenia: 

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie aktywnie włączyło się w świętowanie 
100 — lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Cykle zajęć poświęconych 
poznawaniu elementów historii naszego kraju, symboli narodowych, hymnu, ważnych osób 
i miejsc pamięci zlokalizowanych w najbliższej okolicy — to działania mające na celu 
kształtowanie postaw patriotycznych dzieci przedszkolnych. W październiku,  w związku 
z tak ważną rocznicą, przedszkolaki na swoje Święto Starszaka zaprezentowały montaż 
słowno-muzyczno-taneczny pt. „Piękna nasza Polska cała i ćmielowska ojczyzna mała”. 
Scenariusz oparty na podróży „wesołym pociągiem” po naszej pięknej i bogatej kulturowo 
ojczyźnie, pozwolił na prezentację przyśpiewek i tańców regionalnych, wierszy, a nawet 
zabawnych skeczy. Całość dopełniły piękne stroje: dworskie, góralskie, krakowskie oraz 
kostiumy związane z polskimi legendami i charakterystycznymi dla naszego kraju 
zawodami. 





Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce w naszym przedszkolu 9 listopada, 
był Przegląd piosenki żołnierskiej i partyzanckiej pod nazwą „Rota Młodego Polaka”, 
podczas którego ćmielowskie przedszkolaki oraz dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej im. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej zaprezentowały znane pieśni 
legionowe i partyzanckie. Wszyscy uczestnicy wykazali się szczególną wrażliwością 
i umiejętnościami wokalnymi. Jury w składzie: Anna Tworzewska, Anna Hadyna i Marta 
Szczygieł - przyznało wyróżnienia dla Antoniny Bajerczak, Aleksandry Pobrotyn i Oliwiera 
Stana. Przedszkolaki podczas przeglądu wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi - wzięły 
także udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci 
i Młodzieży -śpiewanie hymnu- „Mazurka Dąbrowskiego”. O godzinie 11.11 w ramach 
„Rekordu dla Niepodległej” wszyscy uczestnicy przeglądu, dzieci oraz goście – uroczyście 
zaśpiewali cztery zwrotki hymnu. 

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a wszyscy 
zebrani mogli wysłuchać pięknego wykonania piosenek patriotycznych w wykonaniu 
chórku z Gimnazjum w Ćmielowie, w tym laureatek konkursu powiatowego. 





Opisane działania pozwoliły na większe zaangażowanie społeczności przedszkolnej 
w działania patriotyczne oraz integrację z dziećmi i młodzieżą ze szkół z terenu gminy 
Ćmielów. 
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