
Realizacja zadań z projektu 

„Piękna nasza Polska cała”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 

– klasy 1-3



Zadanie 1 – „Hymn Polski”



Zadanie 2 „Piękna nasza Polska Cała”

• KOCHAMY POLSKIE TRADYCJE

•
Częścią naszej kultury narodowej, wspólnego dobra tworzonego przez pokolenia jest nasz folklor, tradycje ludowe, 
obyczaje naszych przodków. W dobie globalizacji bardzo ważnym zadaniem szkoły jest przypominanie, utrwalanie i 
prezentowanie odchodzących w zapomnienie zwyczajów ludowych i tradycji pielęgnowanych przez naszych 
pradziadów i ojców. Klasa IID i IIC przygotowały projekt edukacyjny ,,Kochamy polskie tradycje". Projekt był 
wielozadaniowy, dlatego dzieci realizowały zadania przez trzy dni. Pierwszego dnia projektu dzieci  w strojach 
ludowych  brały udział w warsztatach,  podczas których samodzielnie kisiły kapustę, prały na tarze, poznały historię 
lampy naftowej , żelazka na żar i ,,duszę" oraz wielu innych przedmiotów. Zapoznały się z ich nazwami i 
przeznaczeniem. Następną częścią było poznanie regionów Polski, praca z mapą oraz tańce ludowe. Dzieci z 
radością samodzielnie korzystały z aplikacji Kodów QR, która pozwalała usłyszeć muzykę ludową właściwą do 
prezentowanego stroju ludowego. Trzeci dzień to prezentowanie wierszy o Polsce, oglądanie starych książek i zdjęć. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się stary egzemplarz Elementarza Falskich, z którego czytać uczyły się całe 
pokolenia Polaków oraz duży zbiór pierwszych wydań ,,Świerszczyka".  Nauka przez zabawę zawsze jest przyjemna.





















Zadanie 3 – Narodowe Śpiewanie Hymnu 

o godzinie 11.11
• Święto 11 listopada 2020 r. obchodzone było przez uczniów klas 1 w tym roku 6 listopada, z powodu zamknięcia szkół od 9

listopada, w związku z rozwojem pandemii Covid -19. Uczniowie klas 1 realizując zadania z projektu „Piękna nasza Polska cała”

dowiedzieli się , dlaczego Polska zginęła z mapy świata na 123 lata. Dzieci obejrzały prezentację przygotowaną przez nauczycieli,

dowiedziały się, dlaczego Prusy, Austria i Rosja zagarnęły Ziemie Polskie podczas zaborów i jak dzielni byli Polacy w walce o

odzyskanie niepodległości. Uczniowie klas 1 zapoznali się również z postacią Józefa Piłsudskiego- pierwszego Naczelnego Wodza

Państwa Polskiego. Następnie o godz. 11.11 zachowując należytą postawę uczniowie wraz z wychowawcami w swoich klasach

odśpiewali Hymn Narodowy „Mazurek Dąbrowskiego” oraz wykonali własnoręcznie kotyliony, flagi i godło Polski.

• Tego dnia nie mogło zabraknąć również lokalnego patriotyzmu i zgodnie z zadaniem projektowym dzieci z klasy 1b wraz z

wychowawcą wykonały fotobudkę z lokalnym strojem ludowym.

• Morał lekcji historii tego dnia brzmi:

„NIEPODLEGŁOŚĆ TO ZNACZY WOLNOŚĆ!  JESTEŚMY DUMNI, ŻE JESTEŚMY POLAKAMI!

Uczniowie klas 1 na długo zapamiętają to wyjątkowe święto , które w tym roku nabrało wyjątkowego wymiaru z powodu wszelkich 

ograniczeń z powodu pandemii Covid-19.





Zadanie 5 – Piszemy kartki Bohaterom

• „Warszawo ma, o Warszawo ma

Wciąż płaczę, gdy Ciebie zobaczę
Warszawo, Warszawo ma!”

•

• Odkąd pamiętam Powstanie Warszawskie kojarzy się z tą właśnie zakazaną piosenką. To niezwykle przejmujący
utwór, który już od pierwszych dźwięków sprawia, że załamuje się nam głos..

• Tą niezwykle przejmującą historią bohaterów Powstania Warszawskiego chciałam przekazać uczniom IV grupy

świetlicowej w skład której wchodzą klasy IIa i IIb. Uczniowie niezwykle zainteresowali się tematem zajęć, dość

niespodziewanie okazało się, że temat jest im bardzo bliski, gdyż ich pradziadkowie, dziadkowie, albo brali udział w

działaniach szturmowych, albo byli świadkami tych wydarzeń. Rozmowom nie było końca. Dzieciom został

przedstawiony film dokumentalny, obrazujący doświadczenia ówczesnych młodych ludzi, dzieci, które walczyły o

to, żebyśmy my wszyscy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. To niezwykle trudny temat, ale ku mojemu zdziwieniu

uczniowie wykazali się dużym zrozumieniem i szacunkiem do tematu zajęć. Nie trzeba ich było nawet namawiać do

realizacji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego " Uczymy dzieci programować" oraz projektu edukacyjnego
"Piękna nasza Polska cała" w ramach, którego zobowiązaliśmy się do wysłania kartki bohaterom powstania.











Zadanie 6 – Poranki Patriotyczne













Zadanie 7 – „ Jesteśmy Polką i Polakiem”- fotobudka z 

regionalnym strojem





Zadanie 8 – „Herb naszego miasta”





Zadanie 11 – „Dzień Mody Patirotycznej”



Zadanie 13 - „Kocham Cię Polsko”

Miesiąc maj sprzyja pogłębianiu postaw patriotycznych. Przez cały tydzień dzieci poznawały symbole

narodowe, historię naszego kraju i związane z nią legendy. W ramach podsumowania zdobytej wiedzy,

uczniowie klasy 1A wzięli udział w Klasowym Turnieju Wiedzy o Polsce. Do rywalizacji przystąpiły dwie

drużyny – dziewczęta i chłopcy. Dzieci musiały m.in odpowiedzieć na pytania dotyczące. ,,Legendy o trzech

braciach”, wymienić zabytki naszej stolicy czy podać kolory występujące na fladze Polski. Trzeba było również

jak najszybciej ułożyć puzzle z godłem Polski czy wyrecytować tekst hymnu. Turniej to dobry sposób na

utrwalenie wiedzy o Polsce, ale także okazja do świetnej zabawy. Mistrzyniami w tej dziedzinie okazały się

dziewczęta, którym serdecznie gratulujemy.





Zadanie 17 - „Tydzień Legend i Baśni 

Polskich”

IV grupa świetlicowa w skład której wchodzi klasa IIA I IIB wzięła aktywny udział

w projekcie edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała" w związku z tym postanowiliśmy wspólnie zrealizować

jeden z punktów, a mianowicie „Tydzień legend i baśni polskich.” Grupa podjęła szereg działań związanych z

realizacją owego punktu między innymi: pogadanka na temat znanych legend i baśni polskich, przypomnienie w

formie filmów, bajek, tekstów czytanych nieznanych dzieciom baśni i legend. Rysowanie ulubionej legendy,

baśni z dzieciństwa. Podzielenie uczniów na dwie grupy i tworzenie makiety wybranej baśni, legendy. Działanie

przyniosło uczniom wiele radości i obudziło w dzieciach wspomnienia z dzieciństwa. Miało na celu krzewienie

i podtrzymywanie tradycji ludowych, narodowościowych. Wspomagało czytanie ze zrozumieniem, interpretację

własną w postaci rysunku, kreatywne podejście do tematu zajęć w postaci makiety.





Zadanie 18 - „W starym kinie”

W ramach projektu ,,Piękna nasza Polska cała” klasa 1A zorganizowała w swojej 

sali małe kino. Realizację zadania poprzedziliśmy krótką zabawą matematyczną. 

Dzieci musiały odliczyć odpowiednią kwotę papierowych pieniążków i zakupić 

bilet do kina u jednej z Pań. Następnie każdy musiał sprawdzić na bilecie, w 

którym miejscu ma usiąść i odnaleźć odpowiedni numer krzesełka. Tak, jak na 

kino przystało nie obyło się bez drobnych przekąsek. Obejrzeliśmy kilka 

dawnych dobranocek. Były to m.in. Pampalini łowca zwierząt, Porwanie 

Baltazara Gąbki, Miś Kudłatek i Reksio. Okazało się, że dzieci nie znały 

dobranocek, które oglądali ich rodzice. Jedyną bajką, której tytuł udało im się 

odgadnąć był Reksio.









Zadanie 20 – „ Choć pomaluj mój świat”

IV grupa świetlicowa w skład której wchodzi klasa IIA I IIB oraz klasa 1D podjęły się wyzwania wzięcia 

udziału w projekcie edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała" i w związku z tym zrealizowały zadanie „Chodź, 

pomaluj mój świat” – plener malarski – malowanie przyrody, pejzaży polskich krajobrazów w plenerze. Jesień 

to najpiękniejsza pora roku, to nie ulega wątpliwości. To jesień posiada najbogatszą paletę barw, dlatego też 

postanowiliśmy wybrać się na spacer nieopodal naszej szkoły. Po przechadzce uczniowie klas drugich 

uwiecznili na kartach, to co zaobserwowali. Powstały przepiękne prace w postaci pejzaży przyrody. Radość 

dzieci była niesamowita, bo przecież szkicowanie, rysowanie, malowanie  na świeżym powietrzu, to 

niesamowita przygoda. Uczniowie mogli poczuć się, jak prawdziwi artyści i takie tez powstały prace.

Natomiast uczniowie klasy 1D pomalowali swój wiosenny świat, który przynosi nadzieję na lepsze jutro. Piękne 

kolorowe pejzaże, zwierzęta, kwiaty i wiosenne otoczeniesprawiły radość na twarzach dzieci.









Zadanie 21- „ Moja miejscowość za 100 

lat”





W ramach projektu edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała uczniowie klasa II B poznali 

naszego zachodniego sąsiada – Niemcy. Zajęcia pt. „Jak dobrze mieć sąsiada” miały za 

zadanie zapoznać dzieci z historią, tradycjami, folklorem wybranego kraju sąsiadującego z 

Polską. Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości. Uczniowie okazali się ciekawi świata i 

zainteresowani tematem – czyżby za przyczyną pochodzących z Niemiec, żelków Haribo, 

przepysznych potraw i samochodów marki Audi, BMW czy Volkswagen?

Zadanie 22 – „Jak dobrze mieć sąsiada”





Zadanie 25 „Sławni Polacy”















Zadanie 27- Konkurs recytatorski



Zadanie 30- „Bo najpiękniejsze są 

polskie kwiaty”

Uczennica klasy 1B oraz uczeń klasy 2B przygotowali 

wspaniałe prace na konkurs „Bo najpiękniejsze są polski 

kwiaty”



Zadanie 31- „Czerwone korale”- warsztaty 

biżuterii regionalno-folkowej

Uczniowie klasy I „c” brali udział w zajęciach dotyczących poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych z kulturą ludową

regionu lubelskiego:

- odbyły wirtualną podróż do przeszłości oglądając film Muzeum Wsi Lubelskiej – poznały dawna architekturę, zabudowania,

wnętrza domów, poznali życie zwykłych ludzi w dawnych czasach, dowiedzieli się, czym bawiły się dzieci 100 lat temu,

-dowiedziały się , że jednym z zajęć kobiet w tych czasach było między innymi własnoręczne wykonywanie ozdób oraz

biżuterii,

- wykorzystując zdobyte informacje dotyczące biżuterii regionalno-folkowej samodzielnie wykonały korale na Dzień

Mamy.







Uczniowie klasy I E  zapoznali się z Prawami Dziecka. 

Dzień ten obchodzony corocznie 20 listopada, ustanowiony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka 

Michalaka przypadł nam podczas nauki zdalnej. 

Ale i tutaj sobie poradziliśmy.  

Obejrzeliśmy prezentację nt. Praw dziecka. Każdy mógł się wypowiedzieć jakie prawa , ale i obowiązki mają 

dzieci. Każdy w zeszycie wypisał prawa, które najbardziej zapadły mu w pamięci. 

Zadanie 33 – Prawa Dziecka

https://pl.wikipedia.org/wiki/20_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Michalak






Zadanie 37- Słownik Gwary Regionalnej











Uczniowie klasy III B przy realizacji ośrodka tematycznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie” przygotowały w 

grupach plakaty o wybranej krainie geograficznej Polski. Przygotowując prezentację grupy uwzględniły położenie 

krainy,  zwierzęta, roślinność, duże miasta, miejsca , które warto zwiedzić. Następnie zaprezentowały przygotowane 

wiadomości pozostałym uczniom. W ten sposób miały okazję uczyć się od siebie. Na zakończenie zorganizowano 

quiz wiedzy na podstawie przedstawionych  wiadomości.

Zadanie 43 – Album „100 naj!”













Zadanie 44 –”Gramy w biało-czerwone”

Uczniowie klasy 1 B stworzyli grę planszową na macie do kodowania. Celem gry było rozwiązanie hasła ukrytego 

pod kolejnym liczbami. Uczniowie rzucali kostką do gry i mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące 

Polski, które znajdowały się na qr-kodach. Gdy odpowiedzieli prawidłowo pod kodem qr ukrywała się kolejna 

zagadka dotycząca liter hasła głównego. Obie drużyny spisały się na medal, wykazując się ogromną wiedzą o 

Polsce. Ale  to jedna drużyna zwyciężyła docierając jako pierwsza do mety. 

Hasło główne brzmiało: „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”.



Gratulujemy wychowawcom klas 1-3 oraz uczniom 

zrealizowania wielu zadań projektowych, ogromnego 

zaangażowania i wspaniałej pracy metodą projektu.



„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”-

Uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami składają 

podziękowania Pani Ludmile Fabiszewskiej za 

ciekawe zadania projektowe i możliwość 

uczestniczenia w międzynarodowym projekcie 

edukacyjnym. 

Łęczna


