
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 
„Piękna Nasza Polska Cała”

Rok szkolny 2020/2021



W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, 

Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, 
Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego,

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 
Telewizja Aleksandrowski Kurier. 

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel 
Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.



Cele projektu:

• kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci,

• rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, 

• uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycję,

• budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem- rodzina, przedszkole, 
otoczenie,

• poznanie tradycji, zwyczajów, tańców ludowych, 

• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości,  

swojej   wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”, 

• wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem, 

• rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich 
wyborów, 

• kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do 
niesienia pomocy innym. 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem 
polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021.



Zadanie nr 1. i 3.: wszystkie przedszkolaki przygotowywały się do Święta 
Niepodległości oraz wzięły udział w Narodowym Śpiewaniu Hymnu 

10 listopada o godz. 11.11.















Zadanie nr 6. Poranki patriotyczne Żabek i Elfów. 





Zadanie nr 2. i 7. „Piękna Nasza Polska Cała” – Elfy przy 
współpracy rodziców zorganizowały kącik o tematyce folkowej, 

regionalnej oraz fotobudkę ze strojem ludowym. 







Zadanie nr 4. „Piękna Niepodległa” – Myszki i Biedronki 
zasadziły drzewa w ogrodzie przedszkolnym. 







Zadanie nr 8. „Herb naszego miasta” – pracę wykonały Żabki.  







Zadanie nr 9. „Mam chusteczkę haftowaną”– Żabki i  Jaskółki 
zaprezentowały zabawy ludowe.





Szewczyk 



Jawor 



Jawor 



Zadanie nr 11. „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w 
grupie Elfów Tygodnia Mody Patriotycznej. Do wykonania 

zadania zachęciliśmy rodziców. 







Zadanie nr 16. „Biegnij, Niepodległa!” – zorganizowanie 
biegu wszystkich przedszkolaków przy współpracy z rodzicami.







Zadanie nr 18. „W starym kinie” – projekcja dawnych dobranocek 
zorganizowała grupa Żabki przy współpracy rodziców. 







Zadanie nr 34. „Przedszkole – drugi dom” – Wiktoria z grupy
Elfy wraz z rodziną ułożyła wiersz o swoim przedszkolu z 

wykorzystaniem gwary regionalnej. 

Kiedy z rana klara wstaje, 

Żaden bąbas nie udaje, 

Tylko spieszy się rychtować, 

Do przedszkola maszerować.

A w przedszkolu ciocia czeka, 

Sznupy kielczą się z daleka, 

Co dzień z ciocią są zabawy, 

Blubry, nauki i rozprawy.



Gdy posiłku idzie czas, 

ciocia szamać woła nas. 

A tam plyndze i szagówki, 

By chapsami karmić brzuszki.

Potem laczki idą w ekę, 

By w ogrodzie zagrać w pekę. 

Krzyś się znorał i poruta,

Jasiek za to zgubił buta. 

Ciocia czasem palcem grozi, 

Gdy Grześ Olę taczką wozi.



Tak spędzamy wspólny czas,

Ciocia bardzo kocha nas.  

Jak to miejsce wszyscy zwą? 

To przedszkole - drugi dom! 

Wiktoria Ż. z rodziną. Grupa Elfy Przedszkole nr 182 w Poznaniu



Zadanie nr 37. Założenie Słownika Gwary Poznańskiej przez 
grupę Jaskółki 















Piękna Nasza Polska Cała 


