
Obchody Święta Niepodległości w klasach „O”   

             8 listopada 2019 r. w klasach zerowych wychowawcy grup:  
         Anna Cembala i Dorota Kupka,  z okazji Święta Niepodległości  
               zorganizowały dzieciom LEKCJĘ PATRIOTYZMU.  
     W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane,  
           w kolorach barw narodowych, by uroczyście świętować  
                         ten wyjątkowy  dla Nas – Polaków dzień. 



Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego,  
jego kultury i tradycji symboli narodowych, zapoznanie z historycznymi wydarzeniami rozumie znaczenie 
Święta Niepodległości Polski. Dzieci dowiedziały się „ Co to jest niepodległość” poprzez naukę piosenki: 

” Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało  
i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata.  

I jak to czasem mówią dorośli wtedy nie było niepodległości.” 



           „Co to jest niepodległość teraz wiem już na pewno. Każde dziecko  
                                      dziś woła to POLSKI DOM, POLSKA SZKOŁA.  
                 Zaraz po I wojnie światowej powstały piękne mapy już nowe.  
            Tak właśnie nasza historia biegła, że POLSKA dzisiaj jest NIEPODLEGŁA.” 
            W przyjemny sposób dzieci zapamiętały ważne wiadomości historyczne. 
 Utrwaliły  również wiersz: „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy 
                      „Kto Ty jesteś- Polak mały., jaki znak Twój – orzeł biały…” 



Ciekawym doświadczeniem w tym dniu było wykonanie kotylionów patriotycznych  
i  orłów białych metodą origami. Wychowankowie dowiedzieli się wielu cennych informacji oglądając  

film edukacyjny o historii Polski. 
Podczas lekcji patriotycznej dzieci utrwalały cztery zwrotki Hymnu Narodowego. 



Barwy 

„W historii Polski, tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli. 
 Jedenastego Listopada, nasz kraj z niewoli się wyzwolił 

 i wtedy myśl powstała taka,  
by przez szacunek dla przeszłości  

Ten dzień na zawsze, dla Polaka, pozostał Dniem Niepodległości.” 



POLSKA  

NIEPODLEGŁOŚĆ 

NASZA OJCZYZNA 

11 LISTOPADA 2019 

 
O godzinie 11:11 nastąpiło wspólne odśpiewanie HYMNU NARODOWEGO  na auli szkolnej.  

Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie 
on w pamięci naszych „Małych Polaków”.  

Jedenasty listopada 1918 zapamiętamy już na zawsze!!! 
                                                                                                                               Opracowała: Dorota Kupka 


