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 W związku z przypadającą w listopadzie wyjątkową, bo 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę wolności, w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowaliśmy 
szereg działao dla Niepodległej. Pragniemy podzielid się krótką relacją z kilku już 
zrealizowanych przedsięwzięd. 

Gazetki o Polsce i kąciki PATRIOTY 

Już od początku roku szkolnego w salach dydaktycznych tworzono gazetki tematyczne 
poświęcone Polsce i organizowano kąciki patriotyczne. W oparciu o znajdujące się             
w nich informacje i ilustracje systematycznie prowadzono z dziedmi zajęcia 
wprowadzające do uroczystości obchodów Święta Niepodległości zaplanowanej          
w przedszkolu na dzieo 9 listopada 2018 roku. Dzieci poznawały wydarzenia 
dotyczące historii paostwa polskiego, uczyły się szacunku do polskich symboli 
narodowych,  z wielkim zaangażowaniem uczyły się Mazurka Dąbrowskiego                    
i Kodeksu Małego Patrioty. 

 

 

 



Patriotyczny Dzieo Przedszkolaka – Marsz Wolności 

"Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem, kochamy Polskę             
z całych sił". Pod takim hasłem świętowaliśmy w czwartek - 20 września 2018 roku - 
Ogólnopolski Dzieo Wychowania Przedszkolnego. Postanowiliśmy, że w roku stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości DZIEO  PRZEDSZKOLAKA będzie wyjątkowy           
i nadamy mu patriotyczny charakter. Tego dnia w placówce dominowały biel                   
i czerwieo, a wszyscy przybyli do przedszkola odświętnie ubrani. Zaraz po śniadaniu 
uczestniczyliśmy w różnorodnych zabawach i grach. Poznaliśmy też zabawy, jakie 
towarzyszyły dawno temu naszym rówieśnikom. Podsumowaniem Święta był 
przemarsz wszystkich przedszkolaków alejkami osiedla Barwinek z biało-czerwonymi 
flagami i balonami. Naszym "Marszem Wolności" chcieliśmy podziękowad tym 
wszystkim, dzięki którym możemy teraz żyd w wolnej Polsce i radośnie spędzad czas   
w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spacer po Kielcach śladami historii 

W piątek - 19 października 2018 roku - "Pszczółki", "Krasnoludki" i "Tygryski" udały się 
na spacer po stolicy naszego województwa w poszukiwaniu historycznych pamiątek 
związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI. Przedszkolaki 
trafiły między innymi na Plac Wolności pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego 
dosiadającego słynnej klaczy - Kasztanki. Dzieci dowiedziały się, że ten koo przez 13 
lat był wiernym towarzyszem najsłynniejszego wodza w walkach o wolnośd Polski. 
Marszałek darzył zwierzę szczególnym uczuciem, a ono odwzajemniało tę przyjaźo. 
Pamiętajmy, że dzięki Piłsudskiemu - naczelnemu wodzowi wojsk polskich, w dużej 
mierze zawdzięczamy wolnośd i powrót Polski na mapy Europy i świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat Polski i Marszałka Piłsudskiego kontynuowaliśmy na zajęciach w Filii                  
nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, gdzie m.in. z dużych puzzli układaliśmy 
słynną Kasztankę. 

 

 

Sto flag na stulecie „NIEPODLEGŁEJ” 

W ostatnich dniach października 2018 roku we wszystkich oddziałach odbywały się 
warsztaty plastyczne, które były kolejnym etapem cyklu zajęd w ramach realizacji 
działao obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzieci 
malowały polskie flagi, potem wycinały je i przytwierdzały do patyczków. Wytwory 
małych patriotów uświetniły przedszkolną uroczystośd dla NIEPODLEGŁEJ, która 
odbyła się w dniu 9 listopada 2018 roku, w setną rocznicę wolności naszej OJCZYZNY. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI – akademia 

W piątek - 09 listopada 2018 roku - świętowaliśmy w przedszkolu 100-lecie 
odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI. Z okazji tych wyjątkowych urodzin naszej 
Ojczyzny grupy: "Tygrysków", "Pszczółek" i "Misiów" przygotowały montaż słowno-
muzyczny. Były narodowe taoce, patriotyczne pieśni i wiersze. Na tablicy 
interaktywnej wyświetlono też specjalnie przygotowaną z tej okazji prezentację 
multimedialną o Polsce i o naszych dotychczasowych działaniach upamiętniających Jej 
setne urodziny.  Na zakooczenie uroczystości wszystkie dzieci, pracownicy i goście, 
punktualnie o godz. 11:11, zaśpiewali czterozwrotkowy Hymn Polski "Mazurek 
Dąbrowskiego", włączając się tym samym w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej - 
bicia Rekordu dla Niepodległej.  

Zorganizowanie przedstawionych powyżej przedsięwzięd to wyraz dumy całej naszej 
przedszkolnej społeczności z tego, gdzie przyszło nam żyd i z tego, że jesteśmy 
Polakami.  
Naszej ukochanej Ojczyźnie, z okazji SETNYCH URODZIN, życzymy nieskooczonych lat 
wolności. 
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