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Temat działania:

Urodziny Polski – projekt edukacyjny

Zasięg działania:
Projekt został skierowany do całej społeczności placówki oraz społeczności lokalnej ( mieszkańców Butryn
i okolic, podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy w Marcinkowie).
Z okazji Święta Niepodległości placówka przyłączyła się po raz pierwszy do ogólnopolskiej akcji społecznej
organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Z muzeum otrzymaliśmy zestaw kartek
Radosnej Niepodległej, które nasi uczniowie własnoręcznie zapisali radosnymi życzeniami z okazji odzyskania
przez Polskę wolności i wysłali do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i instytucji. To był dopiero
początek hucznych obchodów, do których zostali zaangażowani uczniowie, nauczyciel oraz rodzice.
Kulminacja realizacji projektu nastąpiła 12 listopada, kiedy to w naszej placówce odbył się wielki bal z okazji
Urodzin Polski. Jak przystało na urodziny dostojnej Jubilatki uroczystość rozpoczęliśmy polonezem
w wykonaniu uczniów klas II i III. Dziewczynki w pięknych sukniach, chłopcy w odświętnych ubraniach
wzruszyli wszystkich obecnych swoją interpretacją narodowego tańca. Potem były piosenki legionowe, pieśni
patriotyczne, poezja (…)
Cele działania:
przekazanie wiedzy na temat historii Polski, a zwłaszcza odzyskania niepodległości po 123 latach
zaborów
rozbudzanie w dzieciach zainteresowania przeszłością poprzez taniec, śpiew, poezję, wysyłanie
kartek z życzeniami, patriotyczną symbolikę
kształtowanie postawy patriotyzmu i dumy narodowej
kształtowanie wrażliwości estetycznej
rozwijanie umiejętności pracy w grupie
przystąpienie do ogólnopolskiej akcji społecznej

Uzyskane efekty:
zaznajomienie dzieci w interesujący sposób z ważną datą w historii Polski
utrwalenie symboli narodowych
udział w ogólnopolskiej akcji społecznej
pozytywne odzewy od adresatów kartek
poczucie wśród dzieci, że biorą udział w czymś ważnym i są także współtwórcami tego wydarzenia
Wnioski z realizacji:
Projekt Urodziny Polski podniósł świadomość dzieci i pomógł im zrozumieć znaczenie odzyskania przez
Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: www.zspbutryny.edupage.org

