
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEDZYNARODOWEGO PROJEKTU  

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 

      W PRZEDSZKOLU NR 5 im. PSZCZÓŁKI MAI                                        

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

Przedszkole nr 5 im. Pszczółki Mai z radością i ciekawością przyłączyło się do 

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.             

Wykonaliśmy 13 zadań. W realizację projektu zaangażowane były wszystkie grupy 0 oraz 

grupa 5-latków. 

Zadanie nr 1: Wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz z p. dyrektor, kadrą 

pedagogiczną, pracownikami obsługi oraz przybyłymi rodzicami przyłączyła się do akcji 

bicia rekordu i 9 listopada o godz. 11.11 odśpiewała Hymn Polski – Mazurka Dąbrowskiego – 

wszystkie 4 zwrotki. 

 

Zadanie 4: Nauka Piosenki Patriotycznej przyszła dzieciom z łatwością. Aby łatwiej było 

zapamiętać trudne teksty, Panie tłumaczyły niezrozumiałe dla dzieci słowa oraz opowiadały o 

czasach w których te piosenki powstawały.                                                                                       

Grupa Żabki (4,5latki) – „Szara piechota”,                                                                                                                                                                                                                    

Grupa Sowy (6latki) – „Rozkwitły pąki białych róż”,                                                           

Grupa Motyle (6latki) – „Przybyli ułani pod okienko”.                                                     

Wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały piosenki na II Festiwalu Piosenki 

Patriotycznej organizowanym w naszym przedszkolu                   

       

 



Zadanie 6: Dzieci z grupy Motyle wyrecytowały wiersz                                                                             

Ludwika Wiszniewskiego   „11 listopada” 

Dzisiaj wielka jest rocznica – 

jedenasty listopada!… 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

  

Przystrojony portret „Dziadka”,  

wzdłuż ram spływa czarna wstęga… 

Odszedł od nas Wódz w zaświaty – 

ból do głębi serca sięga. 

  

Żył dla Polski, walczył za nią, 

na bój krwawy wiódł legiony, 

siał i orał dla Ojczyzny – 

my zbieramy dzisiaj plony. 

Żołnierzyków mamy dzielnych, 

bacznie strzegą granic kraju – 

od nas tylko dziś zależy, 

aby było nam jak w raju. 

Więc o przyszłość walczmy społem, 

pod sztandarem z Orłem Białym, 

tylko pracą i nauką 

przysporzymy Polsce chwały!  

Zadanie 7: Zorganizowanie kącika patriotycznego „Piękna Nasza Polska Cała” dostępnego 

zarówno dla dzieci z przedszkola jak i ucznów ze szkoły podstawowej. W kąciku zostały 

zawarte podstawowe informacje o Polsce, historia godła, najważniejsze wydarzenia 

historyczne oraz kalendarium drogi do niepodległości. 

 

  

 



Zadanie 8: Stworzyliśmy pracę plastyczną naszego regionalnego – łowickiego stroju 

ludowego na dużym formacie oraz powstała piękna praca plastyczna misia w stroju ludowym, 

która był pracą biorącą udział w rodzinnym konkursie „Mój Przyjaciel Miś”. 

  

Zadanie 9: Dzieci zostały zapoznane z zabawami ludowymi takimi jak: „Stary niedźwiedź 

mocno śpi”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Mało nas do pieczenia chleba” i „Ciuciubabka” 

Zadanie 10: Wykonaliśmy z dziećmi świątecznego keksa wg. przepisu babci Irenki. 

Składniki: 

 150 g masła 

 120 g cukru 

 3 jajka 

 160 g mąki + 15 g do owoców 

 100 ml mleka 

 300 g mieszanki owoców tj. rodzynki, morele, figi, daktyle, żurawina, orzechy wł. 

 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 płaska łyżeczka sody 

 szczypta soli 

 płatki migdałów 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

Masło ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym. Ciągle ubijając stopniowo dodajemy jajka. 

Do otrzymanej masy wsypujemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą, solą. 



Następnie dodajemy wymieszane z mąką owoce. Ponownie mieszamy ale drewnianą łyżką. 

Na koniec dodajemy mleko. Wykładamy do małej formy, posypujemy płatkami migdałów. 

Pieczemy w temperaturze 160°C (termoobieg) przez ok. 55 - 60 minut. 

     Za    

 

Za 

Zadanie 11: Wykonanie prezentacji multimedialnej „Na skrzydłach historii – Grodzisk 

Mazowiecki” i zaprezentowanie na grupie „Piękna Nasza Polska Cała” (7 październik 2018r.) 

Zadanie 12: Wysłaliśmy pocztówkę z naszej miejscowości do p. Ludmiły i dzieci z 

Miejskiego Przedszkola nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim. 

 

Zadanie 13: Każda grupa z naszego przedszkola wysłała Kartkę Bohaterom z 

podziękowaniem za walkę za naszą ojczyznę oraz za to, że dzięki nim możemy żyć w Wolnej 

– Niepodległej Polsce. 

 



Zadanie 15: Przy okazji II Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który był organizowany w 

naszym przedszkolu, dzieci zaprezentowały stroje patriotyczne. 

    

Zadanie 16: Dzieci z grupy Żabki zasadziły drzewko pamięci - małego dęba, które będzie 

symbolem życia i wolności. 

   

Zadanie 18: Wybraliśmy się na wycieczkę „Szlakiem historii”. W pobliżu naszego 

przedszkola znajduje się zabytek archeologiczny „Szwedzkie Góry”. Powstał on jeszcze w 

średniowieczu. Była to osada obronna otoczona fosą. Przez długi czas było to zapomniane i 

zanieczyszczone miejsce, ale dzięki specjalnym funduszom obiekt został uporządkowany i 

powstała ścieżka dydaktyczna. Byliśmy w Galerii Instrumentów Folkowych. To jedyny w 

Polsce i Europie zbiór ponad 1000 instrumentów, przeszkadzajek i zabawek muzycznych 

starych i tworzonych współcześnie. Instrumenty leżą w zasięgu wzroku i ręki, można na nich 

grać oraz wsłuchiwać się w ich dźwięki. Co roku jesteśmy słuchaczami gry na instrumentach 

dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Muzycznej – dawnym Dworku Skarbków. (więcej 



informacji w prezentacji z zad. 11). Odwiedzamy również pomniki, groby nieznanych 

żołnierzy oraz zapalamy światełko pamięci.  

  

 

Wszystkie zadania, które wykonaliśmy sprawiły nam dużą radość. Na tym nie 

poprzestaniemy. Do końca roku szkolnego postaramy się wykonać wszystkie zadania z 

podanej przez organizatora listy. Sama jestem organizatorką projektu „Pszczółka Maja 

poznaje Polskę” i wiem jak wiele pracy i zaangażowania wymaga nawet najmniejszy projekt 

dlatego serdecznie Pani Ludmile Fabiszewskiej GRATULUJĘ pomysłu, poświęcenia czasu i 

wielkiego serca w tworzeniu i koordynowaniu projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.        

                                           Pozdrawiam i dziękuję za współpracę. 

Magdalena Kowalczyk - koordynator projektu w Przedszkolu nr 5 im. Pszczółki Mai  

                                                                            w Grodzisku Mazowieckim  

                                                                             przy ul. Zielony Rynek 2 

 

               


