
Drodzy Rodzice! 

W bieżącym roku szkolnym realizujemy program wspomagania przedszkola mający na 

celu rozwijanie wybranej kompetencji kluczowej. Opracowaliśmy plan rozwijania 

kompetencji obywatelskich skupiający się na rozwijaniu u przedszkolaków postawy 

patriotycznej oraz przekonao i wartości.  

Poprzez realizację projektu pragniemy osiągnąd następujące cele: 

 Dziecko zna legendy dotyczące powstania paostwa Polski 

 Dziecko potrafi zaśpiewad cztery zwrotki hymnu paostwowego 

 Dziecko prezentuje właściwą postawę podczas śpiewania hymnu paostwowego 

 Dziecko szanuje symbole narodowe: flaga, godło, hymn paostwowy 

 Dziecko rozpoznaje barwy narodowe – flagę. 

W listopadzie na okolicznośd Święta Niepodległości dużo rozmawialiśmy w przedszkolu o 

Polsce. Przedszkolaki dowiedziały się, jakie są polskie symbole narodowe oraz co to oznacza, 

że trzeba je szanowad. Poznały także słowo patriota. Stojąc na bacznośd o godz. 11.11 

śpiewały „Mazurka Dąbrowskiego” biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do 

hymnu”, zrobiły małą flagę i godło, szukały symboli narodowych w okolicach przedszkola 

oraz z dumą manifestowały swoją przynależnośd do narodu polskiego podczas spaceru po 

najbliższej okolicy z własnoręcznie wykonaną flagą Polski w dłoni. 

W bieżącym tygodniu z racji zbliżających się Świąt Narodowych: Święta Pracy, Dnia Flagi 

RP oraz Święta Konstytucji 3 Maja w ramach zdalnego kształcenia prosimy Rodziców               

o utrwaleniez dziedmi nabytej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacenie jej o nowe treści. 

Zgodnie z podanym planem tygodnia w poszczególnych grupach wiekowych mówimy o 

tym, czym jest mała ojczyzna (moja miejscowośd – charakterystyczne miejsca: przedszkole, 

szkoła, kościół itp., a także mój dom i moje podwórko oraz miejsce pracy moich rodziców). 

Poznamy też legendy, wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Dzieci poznają informacje 

o Warszawie – stolicy Polski i podobnie, jak swoją miejscowośd zaznaczą ją na mapie Polski. 

Zabawy z mapą mogą byd dla dzieci świetną przygodą. Warto powiesid na ścianie w pokoju 

dziecka dużą mapę Polski, Europy, czy świata i zaznaczad na niej miejsca wymarzonych 

podróży oraz te, które odwiedziliście wraz z dzieckiem. 

W ślad za informacją Biura Programu „Niepodległa”  zachęcam Rodziców wraz z Dziedmi 

do włączenia się do ogólnopolskiej akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej 

przed domem, na balkonie z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypadającego na 

dzieo 2 maja br. Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają Biało-Czerwoną podczas 

świąt paostwowych i w ważnych momentach życia. Zachęcam do sfotografowania swojej 

flagii podzielenia się zdjęciem na naszej przedszkolnej stronie z oznaczeniem #mojaflaga. 

Pozdrawiam wszystkich „Małych Patriotów”. Do zobaczenia w przedszkolu! 

M. Szczepek 


