
Temat zajęć prowadzonych metodą projektu:  Polska nasza Ojczyzna 

Termin realizacji: 25.10 -11.11.2021 

W tym roku mija 103 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W naszej szkole, 

jak co roku, tematyce niepodległości, umiłowania ojczyzny, poświęcone są zajęcia 

edukacyjne. Uczniowie poznają historię Polski i jej trudne drogi do niepodległości. Uczą 

się o symbolach narodowych, wyrażają swą miłość do ojczyzny w ekspresji plastycznej, 

wspólnie przygotowują małe formy teatralne, uczą się interpretować poezję. Uczniowie 

biorą udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych, które zawsze dodawały otuchy Polakom 

w walce o wolności i niepodległość. 

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytania: 

 Co to jest niepodległość? 

 Kim jest współczesny patriota? 

 Jaka rolę odgrywają pieśni patriotyczne? 

 Jaka była droga Polaków do niepodległości? 

 Jak współcześnie możemy szanować i kochać swoją ojczyznę? 

Założenia projektu: 

 W projekcie mogą brać udział zespoły klasowe na wszystkich etapach 

edukacyjnych  

  Projekt może być realizowany na wszystkich przedmiotach, również lekcjach z 

wychowawcą, na zajęciach świetlicowych;  

 Nauczyciele dokumentują w dziennikach udział w zajęciach metoda projektu. 

 Projekt jest zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów, 

realizowana jest integracja pomiędzy poszczególnymi przedmiotami;  

 Efekty projektu ( zdjęcia, nagrania, filmy) będą zaprezentowane na stronie szkoły 

i szkolnym faceeboku;  

 Uczniowie biorący udział w projekcie zostaną nagrodzeni, otrzymują pozytywną 

uwagę, ocenę z przedmiotu. 

Organizatorzy: Izabela Wojtylak, Beata Kutarba 

 

Prezentacja, Quiz → zobacz 

Efekty projektu:  https://www.youtube.com/watch?v=RDmqbJebcNk  

 

Współorganizatorzy: nauczyciele biorący udział w realizacji projektu: 

Rodzaj zajęć; tytuł piosenki, pieśni... 

 

Nauczyciel Klasa inne 

Piosenka:  

Rozkwitają pąki białych róż...  

 

Beata Kutarba  

 

6al  

  

https://view.genial.ly/61880bf1e3a1f80d518edd64/presentation-11-listopada-1918
https://www.youtube.com/watch?v=RDmqbJebcNk


Rodzaj zajęć; tytuł piosenki, pieśni... 

 

Nauczyciel Klasa inne 

Hymn Polski   Beata Kutarba  3aPP   

Praca plastyczna   Magda Kunysz-Pudełko  1cPP    

Piosenki :  

Flaga  

Dziewczyno z granatem w ręce  

 

 

Izabela Wojtylak  

 

 

1 branżowa  

  

Praca plastyczna  E.A-Zawiślak   7bu    

Praca plastyczna  D. Warzecha-Nowok  1-2aU    

Wiersz  

“Barwy ojczyste” Cz. Janczarski  

 

S. Kornecka - Kubska  

 

8aAU  

  

Gra na instrumentach do podkładu  

“Czerwone słoneczko”  

 

S. Kornecka - Kubska  

 

7-8 aU + 8aAU  

  

Piosenka  

“Jak szło wojsko raz ulicą”  

S.Kornecka – Kubska  

B.Jonkisz  

A.Pławecka - Brauntsch 

 

 

2bPP  

  

Praca plastyczna - plakat  D.Krzyżowska  7aL    

Piosenka-Co to jest niepodległość?  I.Wojtylak  4-5 al    

Praca plastyczna- Plakat  I.Wojtylak  8al    

Gra na instrumentach, pieśń: : 
“Wojenko, wojenko”  

B.Kutarba, Z.Lejawka  1-3aPP    

Praca plastyczna  U. Kuczera  3 aL    

Praca plastyczna B.Kutarba,  6al   

 Inscenizacja muzyczna  M. Rakus,  Grupa świetlicowa
  

 

Praca plastyczna  B. Korczyk  5bAU   

 

 


