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Kochana Polsko, 

Pozdrawiamy Cię ze stolicy Polski, z Przedszkola Nr 210 na warszawskim 

Mokotowie. To już drugi rok naszego udziału w projekcie „Piękna nasza Polska 

cała”. W tym roku w realizację projektu zaangażowały się wszystkie grupy 

naszego przedszkola: najmłodsze Biedronki, średniaki Wiewiórki, starszaki 

Zające i zerówkowicze Sowy. 

Od września wykonaliśmy bardzo dużo zadań projektowych, a także inne 

zadania, które też pomogły nam poznawać historię i tradycję Polski. We 

wszystkich salach powstały we wrześniu kąciki patriotyczne (zad. 2), dzięki 

czemu przedszkolaki z łatwością rozpoznają symbole narodowe. Chcąc bardziej 

poznać polską tradycję wybraliśmy się w tym samym miesiącu na wycieczkę na 

tradycyjne wykopki ziemniaków (zad. 50), a przy tym poznaliśmy też dużo 

zwierząt hodowanych na polskiej wsi, a także sprzęty służące do uprawy ziemi. 

Wspominając wakacje opowiadaliśmy o wielu uroczych zakątkach Polski i już 

wiemy jakie jest 100 najpiękniejszych miejsc w naszym kraju (zad. 43). 

W październiku w całym przedszkolu obchodziliśmy bardzo uroczyście 

Dzień Chleba. O bułkach, bułeczkach, rogalach i bochenkach wiemy już chyba 

wszystko, a zapach pieczonego chleba czuć było w całej dzielnicy. Przed 

Uroczystością Wszystkich Świętych każda grupa poznawała też polskich 

świętych, dowiadując się tym samym wielu ciekawych rzeczy o naszych 

patronach, a starszaki zorganizowały nawet bal ze świętymi (zad. 50). 

Listopad był chyba najbardziej patriotycznym miesiącem w naszym 

przedszkolu. W grupach organizowane były poranki patriotyczne (zad. 6),  

w czasie których poznawaliśmy polskie piosenki i słuchaliśmy opowiadań 



historycznych, a wszystko po to, aby jeszcze lepiej przygotować się do 

Uroczystego Apelu Patriotycznego z okazji 11 listopada (zad. 3). Nauczyliśmy 

się czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego (zad. 1), którego głośno 

zaśpiewaliśmy na przedszkolnym apelu 10 listopada o 11.11. W naszych salach 

pojawiły się także kąciki książek o tematyce patriotycznej (zad. 41).  

W listopadzie dzieci zapoznały się także z Prawami Dziecka w ramach 

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada. Z tej okazji 

zostały wykonane plakaty „Każdy przedszkolak - Mały Patriota - Wielki 

Człowiek” (zad. 33), które ozdobiły nasz przedszkolny hol. 

Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia, w grudniu nasze 

przedszkolaki przygotowywały kartki z życzeniami świątecznymi dla 

kombatantów (zad.4) w ramach akcji „Serce za odwagę”. W holu przedszkola 

stanęła szopka i choinka, która była udekorowana tradycyjnymi ozdobami 

choinkowymi, przygotowanymi na przedszkolną wystawę Rodzinnych Ozdób 

Choinkowych (zad.50) 

Po feriach wróciliśmy w styczniu z nowymi siłami i szybko wzięliśmy się za 

przygotowanie tradycyjnych polskich Jasełek, które dzieci z grupy starszaków 

wystawiły dla swoich babć i dziadków. W przygotowywaniu przedstawień z okazji 

Dnia Babci i Dziadka sięgnęliśmy też po polską klasykę, przygotowując drugie 

przedstawienie – pt. Rzepka, a także dwa inne ciekawe występy. W tym samym 

miesiącu dzieci poznały też dawne polskie bajki, realizując zadanie „W starym 

kinie”  (zad.18). 

Zimowy jeszcze luty był czasem poznawania tradycyjnych zabaw (zad. 9),  

np. „Mam chusteczkę haftowaną”, Jawor, jawor itd. oraz poznawania dawnych 

bajek (zad. 50). Opowiadania z serii „Poczytaj mi mamo” znamy już chyba na 

pamięć, podobnie jak „Bajki – Grajki”. 

W marcu dzieci z wszystkich grup razem z rodzicami wzięły udział  

w inicjatywie ”Przedszkole - drugi dom” (zad. 34). To zadanie wykonaliśmy 



w ramach przygotowania do Dnia Patrona naszego przedszkola- Świętego 

Józefa.Powstały piękne wiersze o przedszkolu, które długo ozdabiały nasz 

przedszkolny hol. W marcu poznaliśmy też polskie tradycje związane ze 

Świętami Wielkanocnymi, przygotowywaliśmy kolorowe palmy i inne ozdoby 

wielkanocne (zad. 50). 

Wiosenny kwiecień wykorzystaliśmy na wykonanie zadania nr 4 – ”Piękna 

Niepodległa” - w naszym przedszkolnym ogródku dzieci posadziły maliny  

i borówki, czekamy do lata na owoce. Ostatni tydzień kwietnia to poznawanie 

przez nas legend i baśni polskich, (zad. 17), które staraliśmy się także 

opowiadać, rysować i malować. 

Bardzo intensywny pod względem wykonywania zadań patriotycznych 

okazał się maj. Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie ”Bo najpiękniejsze 

są polskie kwiaty” (zad. 30), dwie prace które otrzymały największą ilość głosów 

podczas eliminacji przedszkolnych, zostały wysłane do Aleksandrowa Łódzkiego. 

Poznawaliśmy polską roślinność „Na majowej łące”, przygotowując zielnik 

polskiej roślinności (zad. 42). W maju dzieci z grupy starszaków przygotowały 

też pierogi z serem według przepisu babci i dziadka (zad. 10), którymi 

planowały nakłonić ślimaka, aby pokazał rogi . W tym samym miesiącu dzieci  

z grupy średniaków, które wybrały się na wirtualny spacer po Warszawie 

zaprosiły na zajęcia panią dyrektor (zad. 45), a na realną wycieczkę szlakiem 

historii (zad. 12) dzieci zostały zabrane przez rodziców, poznając tajemnice 

warszawskiej starówki. W maju też rysowaliśmy laurkę dla Warszawy – ”A ja 

kocham moje miasto” (zad. 40), a także wykonaliśmy herb naszego miasta - 

Warszawską Syrenkę (zad. 8). Patriotyczny maj był miesiącem, w którym 

dowiedzieliśmy się dużo ważnych i ciekawych rzeczy o sławnych Polakach (zad. 

25), np. o Świętym Janie Pawle II, o Fryderyku Chopinie, Mikołaju Koperniku itd. 

Pomimo że czas realizacji projektu na ten rok już się kończy, to mamy 

jeszcze dużo planów na czerwiec: na Dzień Dziecka planowany jest plener 



malarski „Chodź pomaluj mój świat (zad. 20) i biało czerwone zawody sportowe 

(zad. 15), a co jeszcze uda nam się zrobić to niespodzianka. 

Udział w projekcie jest dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem, jako 

przedszkole bierzemy udział po raz drugi, ale na pewno nie ostatni !!! 

Pozdrawiamy wszystkich organizatorów i gratulujemy super pomysłu. 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO WARSZAWY I ODWIEDZINY 

NASZEGO PRZEDSZKOLA. 

Do zobaczenia w następnym roku szkolnym 

Kochamy Cię Polsko!!!!!! 

 

  

 

 

 

 

Przedszkolaki z Przedszkola Nr 210 w Warszawie  

z Panią Dyrektor i Wychowawczyniami 

 

 


