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REGULAMIN PROJEKTU 
 

Ogólnopolski projekt historyczny dla dzieci 

„Czy znasz królów i władców Polski?” 

 
 

 

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: 

Część I. 

Realizacja projektu odbywa się na podstawie przygotowanej przez jej autora i udostępnionej 

nauczycielom prezentacji multimedialnej. Nauczyciele mają do wyboru trzy rodzaje prezentacji: 

1. dla dzieci najmłodszych (3-4-5 latków), pt. „Władcy Polski”, 

2. dla dzieci z grup najstarszych (6 latków i starszych), pt. „Królowie Polski”, 

3. dla dzieci klas I-III szkół podstawowych, pt. „Królowie i władcy Polski”. 

Zaproponowana ilość prezentacji podyktowana jest trudnością odbioru zawartych w niej treści 

oraz ilością materiału. Nauczyciel sam wybiera najlepszą dla etapu edukacyjnego swojej grupy/klasy wersję 

prezentacji. Po każdej z nich zaproponowany jest quiz wiedzy historycznej. 

Materiał z prezentacji nauczyciele udostępniają swoim wychowankom w dowolny sposób  

i z dowolną częstotliwością. W prezentacji przedstawiono następujące elementy: 

a) wizerunek władcy, 

b) konotacja rodzinna,  

c) cechy osobowościowe, 

c) osiągnięcia, 

d) ciekawostki 

Celem utrwalenia wizerunku władcy dostępne będą dla dzieci kolorowanki (28 władców do wyboru 

przez nauczyciela) zamieszczone do pobrania w osobnym skompresowanym folderze. Kolorowanki są 

własnością Wydawnictwa Sfinks, które sprawując patronat nad projektem wyraziło zgodę na ich 

publikowanie i pobieranie. Jeśli będzie problem z pobraniem kolorowanek, proszę o wiadomość na maila.  
 

 

Prowadzący może dowolnie modyfikować zajęcia, wprowadzać swoje pomysły i metody pracy  

z dziećmi oraz przeplatać prezentację z aktywnością ruchową dzieci, taką, którą uzna za stosowną. 
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   Część II. 

Do projektu dołączona jest publikacja książkowa (Kresowianie piszą wierszem…, tom 7, Józef 

Chimiak, Opowieści skrzata, czyli historia Polski wierszem napisana, pod redakcją Anny Krzywickiej-

Ustrzyckiej, Opole 2019), która stanowi dopełnienie informacji zawartych w prezentacji.  

Nauczyciele lub rodzice mogą (ale nie muszą) odczytywać dzieciom fragmenty tekstu, w których jest  

mowa o królach i władcach określających ich wygląd zewnętrzny, cechy osobowościowe, sposób 

sprawowania władzy oraz osiągnięcia lub upadki. Książka dostępna będzie po pobraniu załączonego pliku 

pdf lub ze strony www: https://www.swpw.eu/wydawnictwa-do-pobrania/ (patrz tom 7). Prowadzący może 

też posiłkować się inną książką lub materiałami własnymi.  

Część III. 

Należy zapoznać dzieci z piosenką przewodnią projektu pt. „Co o przydomku powiesz potomku”, 

autorzy Ferid Lakhdar, Tomasz Borkowski: https://www.youtube.com/watch?v=07ZUrsL3Kg0 (tekst 

piosenki załączony jest do każdej prezentacji multimedialnej) i odtwarzać dzieciom w stosownych 

sytuacjach. 

Część IV. 

Kolejny element projektu to quiz wiedzy historycznej „Co to za władca Polski?”, do którego można 

również zaprosić rodziców i zaproponować dzieciom i opiekunom wspólną aktywność przedszkolną. 

Nauczyciel otrzyma propozycję pytań (z materiału z prezentacji multimedialnej) i odpowiedzi, a sposób 

przeprowadzenia quizu, jego zasięg, ewentualne nagrodzenie zwycięzców, zależy od inwencji twórczej 

nauczyciela prowadzącego. Jeśli nauczyciel uzna, że ta część projektu będzie zbyt trudna dla jego 

wychowanków, może z niej zrezygnować (ale należy zaznaczyć ten fakt w sprawozdaniu końcowym). 

Część V. 

W projekcie przewidziane są do wykonania trzy obowiązkowe zadania projektowe, które 

proponowane są przez nauczyciela w wybranym momencie trwania projektu. Aktywności do wykonania: 

1. Opracowanie i przygotowanie z dziećmi inscenizacji grupowej/klasowej pt. „Na dworze 

królewskim”, na którą można zaprosić rodziców lub inna grupę/klasę przedszkolną/szkolną. 

2. Przeprowadzenie wewnętrznego konkursu plastycznego dowolną techniką pt. „Jestem królową, 

jestem królem”. Wyniki konkursu należy ogłosić w przedszkolu i zrobić wystawę prac dzieci  

w placówce (uniwersalny dyplom do wypisania i samodzielnego wydruku dla dzieci będzie do 

pobrania w pliku w stosownym czasie). 
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3. Ułożenie przez grupę/klasę wiersza z pomocą nauczyciela o dowolnej długości, w którym jego 

bohaterowie – przedszkolaki/uczniowie wcielają się w rządzących i opisują np. swój sposób 

sprawowania władzy, przywileje, zmiany w państwie etc. 

Część VI. 

Zadaniem nauczyciela jest umieszczanie fotorelacji na utworzonej grupie na Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1455309811469159 (Ogólnopolski projekt historyczny - Czy znasz 

królów i władców Polski?) z krótkim opisem (jakie przedszkole/szkoła wykonuje zadanie, jaka grupa/klasa, 

nazwisko nauczyciela prowadzącego, jakie zadanie) z realizacji poszczególnych części projektu, jednakże 

najważniejsze są zadania projektowe. Można również zamieścić zdjęcia dzieci pracujących przy 

prezentacjach multimedialnych czy wykonujących kolorowanki. 

Część VII. 

Po przeprowadzonych poszczególnych zajęciach, jak również po zakończonym projekcie należy 

dokonać ewaluacji programu w wybrany dla nauczyciela sposób (fakt ten notujemy w sprawozdaniu). 

Część VIII. 

Końcowy etap to wysłanie sprawozdania (najlepiej w formacie PDF, sam tekst bez zdjęć) na adres 

mailowy: projekt.historyczny@wp.pl do dnia 29.04.2022 roku, w którym należy na początku wypisać 

następujące dane: jakie przedszkole/szkoła brała udział w projekcie, jaka grupa/klasa, nazwisko nauczyciela  

oraz należy uwzględnić odpowiedzi na następujące pytania: 

a) czy program wzbudzał zainteresowanie dzieci?, 

b) czy dzieci chętnie wykonywały proponowane aktywności – inscenizację, konkurs plastyczny, 

ułożenie wiersza?, 

c) które z zadań w całym projekcie cieszyło się największym entuzjazmem u dzieci, a które 

najmniejszym?, 

d) propozycje wprowadzenia zmian do kolejnej edycji, 

e) zauważone trudności podczas realizacji projektu, 

f) jaką formę ewaluacji zajęć i ewaluacji całego programu zastosowano w grupie/klasie? 

Część IX. 

Po wysłaniu sprawozdania i akceptacji go przez organizatora, odesłane zostaną mailem do 

samodzielnego wydruku certyfikaty dla przedszkola/szkoły, dla grupy/klasy realizującej projekt, dla 

nauczyciela, dla przedszkolaka/ucznia za udział w projekcie lub koordynatora (po uprzedniej prośbie). 
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JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?: 

 Do projektu przystępujemy poprzez wypełnienie zgłoszenia (załącznik nr 1) i odesłanie na adres 

mailowy projekt.historyczny@wp.pl (skan lub zdjęcie). Każdy nauczyciel zgłasza swoją grupę/klasę 

indywidualnie.  

Jeśli w placówce będzie kilka chętnych grup do realizacji projektu, można powołać koordynatora 

projektu, który będzie nadzorował pracę i zadania całego zespołu nauczycieli (koordynator będzie mógł 

wystąpić do organizatora z prośbą o wydanie stosownego zaświadczenia, ale będzie musiał wypisać zadania, 

które koordynował).  

Do maila załączamy również oświadczenie nauczyciela o udzielonych zgodach przez rodziców na 

udział ich dzieci w projekcie (załącznik nr 2) (skan lub zdjęcie).  

Zgody od rodziców na udział dzieci w projekcie nauczyciel przygotowuje samodzielnie, zgodnie  

z panującymi regulaminami wewnętrznymi w placówce lub możne skorzystać z zaproponowanej zgody 

zbiorowej przygotowanej przez organizatora (załącznik nr 3). Nie odsyłamy załącznika nr 3.  

Zgłoszenie i oświadczenie mogą być wypełnione na 1 stronie (literami drukowanymi) z podpisami  

i pieczęcią przedszkola. Termin nadesłania zgłoszeń: do 17 października 2021 roku. 

 

 

EDUKACJA ZDALNA:  

W sytuacji nauczania zdalnego zastrzega się prawo do modyfikacji zadań. Stosowna informacja 

zostanie podana w grupie na Facebook https://www.facebook.com/groups/1455309811469159 

 

PYTANIA:  

Wszelkie pytania i zgłoszenia do projektu wysyłamy na adres: projekt.historyczny@wp.pl 

 
 

DANE ORGANIZATORA I KOORDYNATORA:      

dr Anna Krzywicka-Ustrzycka 

Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu 

      ul. Hubala 19   45-266 Opole     

tel. do przedszkola 604-601-023 
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