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Dane dotyczące innowacji: 
NAZWA INNOWACJI: „Kocham Cię, Polsko!” 

ADRESAT INNOWACJI: Dzieci w wieku przedszkolnym 

TYP INNOWACJI : Programowa 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI 
 

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości 

nauczycielki z Oddziałów Przedszkolnych w Jarosławcu  stworzyły innowację pedagogiczną  
 z zakresu edukacji patriotyczno-regionalnej „Kocham Cię, Polsko!”. Istotą innowacji jest 

wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie historii i tradycji 

Zamościa, regionu oraz ważnych wydarzeń z historii Polski.   Innowacja skierowana  jest dla 

dzieci w wieku przedszkolnym ( grupy 3-6 latków). Będzie realizowana w czasie zajęć                    
w oddziałach przedszkolnych a także podczas wycieczek .  

Wychowanie patriotyczne powinno rozpocząć się już w przedszkolu. Dla małego 

dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, niezrozumiałym. Aby w przyszłości 

dziecko zrozumiało słowo: Polska - Polak  – patriota - moja Ojczyzna, należy „małymi 

kroczkami’’ przybliżyć mu obraz  kraju. W przedszkolu kształtują się określone nawyki, 

wartości, cechy charakteru czy zaczątki postaw. Dużą rolę w tym ma nauczyciel, który będzie 

wyrabiał u dzieci przywiązanie do symboli narodowych, obyczajów, świąt narodowych, 

obrzędów. Zadaniem jego będzie umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczystą przyrodą, 
literaturą ( wiersze, opowiadania, legendy).Wszystko to powinno wpłynąć na zainteresowanie 

dzieci sprawami Ojczyzny, zaciekawienie światem. Od tego jaki obraz ojczyzny ukształtuje 

się  w dziecku zależeć będzie czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości 

regionalnej i narodowej.  

Innowacja będzie realizowana przez nauczycieli  według harmonogramu. 
 

 Cele główne: 

• rozwój postawy patriotycznej związanej z tożsamością narodową, 

• wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych, 

• kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym. 

• rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń, 

• rozbudzenie zainteresowań małą ojczyzną 
 

 

Cele szczegółowe: 

• rozbudzanie uczuć patriotycznych, 

• kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej,  



• poznanie symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków, świąt państwowych i 

rocznic, 

•  identyfikacja z miejscem pochodzenia, 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj, 

• kształtowanie właściwej postawy i odpowiedniego zachowania podczas uroczystości 

szkolnych i państwowych. 

 

 

Rozpoczęcie realizacji innowacji planuje się na wrzesień 2018 r. i realizowana będzie                                           
w trakcie zajęć w przedszkolu.Trwać będzie przez cały rok szkolny 2018/2019. 
 

 

SPODZIEWANE EFEKTY 

Przyjęte w innowacji założenia, cele, treści kształcenia i metody sprzyjają 
wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków o ich regionie, jego historii jak i teraźniejszości, 

uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem i twórczego 

uczestnictwa  w jego rozwoju. 

  

W trakcie realizacji innowacji i po jej zakończeniu nastąpi 

 

• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne     

w kształceniu w przedszkolu. 

• wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej nauczycieli jako  postawy 

zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się 
na inne społeczności i kultury. 

• wzbogacenie bazy przedszkola – doposażenie kącika patriotycznego( flagi, kokardy 

narodowe, ilustracje). 

 

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA PO PROGRAMIE 

Podejmowane działania wychowawcze i pedagogiczne zmierzają by przedszkolak 

dysponował określonymi umiejętnościami i obiektywnie promował swoją placówką, miasto, 

region. Poprzez edukację patriotyczną chcemy wyposażyć dziecko w następujące 

umiejętności: 

Dziecko 

• w grupie  pracuje w sposób efektywny, 

• wyraża się poprawnie i  zrozumiale w mowie i środkach wyrazu artystycznego (prace 

plastyczne) 

• wykazuje od najmłodszych lat zainteresowanie historią i  swoim regionem, 

• bierze czynny udział w wycieczkach w celu poznania historii swojego regionu, 

• wykonuje  samodzielnie prace o tematyce patriotycznej, 

• właściwie zachowuje się podczas uroczystości państwowych,  

 



 

Dziecko zna: 

• najważniejsze zabytki regionu, 

• obrzędy i zwyczaje swojego regionu, 

• symbole narodowe (flaga,godło, hymn Polski) 

 
 
 
METODY I FORMY PRACY 
 
Metody stosowane w czasie innowacji: 

• metody podające ( pogadanka, opowiadania, opis, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)  

• metody praktyczne (pokaz) 

• eksponujące (film, pokaz połączony z przeżyciem), 

• problemowe, 

• aktywizujące (gry dydaktyczne, inscenizacja ), 

 

Metody dostosowujemy do wieku, zainteresowań i możliwości dziecka. 
 

Formy pracy : 

• praca zespołowa  

• indywidualna praca z dzieckiem 

• praca w małych grupach zadaniowych 

 

Pomoce dydaktyczne: 

• albumy 

• zdjęcia  

• pozycje książkowe 

• filmy video 

• prezentacje multimedialne 

 

 

 

EWALUACJA I MONITORING 

W innowacji wykorzystano ewaluację cząstkową. Wyniki są na bieżąco analizowane przez 

nauczyciela podczas wykonywania przez dzieci określonych zadań. 
 

Zasady monitoringu: 

 

• przedstawić sprawozdanie przed Radą Pedagogiczną z przebiegu realizacji innowacji                   

(na koniec roku szkolnego) 

• efekty pracy uczniów (rysunki, zdjęcia, opisy, itp.), 



• informacje z przebiegu działań innowacji zamieszczać na FB szkolnym i w gazecie 

lokalnej „Wieści Gminne”. 

 

 

oznaj się z zasadami ochrony danych. 

FORMY REALIZACJI 

L.

p 

Zadanie Forma Termin Osoby odpowiedzialne 

1. „Kto ty 

jesteś?                  

- Polak 

mały” 

Nauka wiersza 

W.Bełzy „ Kto ty 

jesteś?”.Wspólne 

wykonanie 

plakatu - godła 

naszego państwa. 

wrzesień D.Wilgos                                M. Sagata  

 A.Szewczuk 

2. „Mały 

patriota” 

Zorganizowanie 

kącika 

patriotycznego w 

salach 

przedszkolnych. 

wrzesień 
- 

paździer

nik 

D.Wilgos                                  M. Sagata  

   A.Szewczuk 

3. „ Jeszcze 

Polska nie 

zginęła…’ 

Nauka hymnu 

Polskiego. 

wrzesień D.Wilgos                                 M. Sagata  

   A.Szewczuk 

4. „Patriotyzm 

na co dzień. 
Co dla mnie 

oznacza 

bycie 

patriotą?” 

Zorganizowanie 

pogadanki                 

o patriotyzmie; 

prezentacja 

multimedialna - 

zapoznanie dzieci 

z symbolami 

narodowymi ( 

wykonanie 

kotylionów, 

flag); - 

przybliżenie 

dzieciom 

ważnych dla 

Polski postaci 

historycznych; 

stworzenie z 

dziećmi kodeksu 

postaw 

patriotycznych. 

wrzesień 
- 

czerwiec 

D.Wilgos                                 M.  Sagata  

   A.Szewczuk 

5. „Przedszkol

e bez 

granic” 

Nawiązanie 

współpracy z 

Polskim 

Przedszkolem z 

Daugavpils na 

Łotwie.Wspólne 

listopad D.Wilgos                                 M.  Sagata  

   A.Szewczuk 



zorganizowanie 

konkursu 

plastycznego 

„100 lat 

Niepodległej”. 

Wymiana prac 

dzieci z naszego 

przedszkola i 

przedszkola na 

Łotwie. 

Zorganizowanie 

wystawy. 

6. „Dla tych 

co oddali 

życie za 

Ojczyznę” 

Zorganizowanie 

wycieczki do 

Horyszowa 

Polskiego na 

cmentarz , 

zapalenie zniczy,  

oddanie hołdu 

żołnierzom 

poległym 

podczas II Wojny 

Światowej. 

listopad D.Wilgos                                 M.Sagata 

 

7. „ Bywaj 

dziewcze 

zdrowe, 

Ojczyzna 

mnie 

woła..” 

Koncert pieśni 

patriotycznych 

dla dzieci i 

rodziców w 

wykonaniu chóru 

Wiarus 

działającego przy 

Centrum Kultury  

w Sitnie. 

 

listopad M.Sagata 

8. Marsz 

Niepodległo

ści 

Przedszkola

ków 

Przemarsz  

przedszkolaków                            

z rodzicami w 

barwnym 

korowodzie , 

wypuszczenie 

biało – 

czerwonych 

balonów  w celu 

upamiętnienia 

100- lecia 

odzyskania 

niepodległości. 

listopad D.Wilgos                                M. Sagata 

A.Szewczuk 

9. Nauka 

tańców 

narodowych 

i ludowych: 

Przybliżenie 

tradycji i kultury 

polskich tańców 

narodowych, 

wrzesień 
- 

czerwiec 

D.Wilgos                                M.Sagata 

A.Bezpalko - Wasiołek 



Polonez, 

Krakowiak 

- promocja 

przedszkola 

poprzez występy. 

10

. 

Śpiewamy 

pieśni 

patriotyczne 

Nauka 2 pieśni 

patriotycznych. 

paździer

nik - 

grudzień 

D.Wilgos                                M. Sagata  

 A.Szewczuk 

11

. 

„Nasi 

dzielni 

żołnierze” 

Zorganizowanie 

spotkania                     

z żołnierzami z 

różnych formacji 

wojskowych. 

grudzień M.Sagata 

12

. 

Aleja 

gwiazd –

/Prezentacja 

portretów/ 

Poznanie postaci 

wybitnych 

Polaków? / Józef 

Piłsudski, 

J.Matejko, 

M.Curie – 

Skłodowska, Jan 

Paweł II, 

T.Kościuszko, 

F.Chopin, 

A.Mickiewicz, 

H.Sienkiewicz, 

W.Szymborska, 

I.Sendlerowa. 

styczeń D.Wilgos 

13

. 

„Kto Ty 

jesteś? 

Polak 

mały!” 

Zorganizowanie 

Międzyprzedszko

lnego Konkursu 

Recytatorskiego 

dla dzieci 

przedszkolnych z 

terenu  gminy 

Sitno i szkół 

zaprzyjaźnionych

. 

maj D.Wilgos                                 M.Sagata  

  A. Szewczuk 

14

. 

Polskie 

legendy 

Czytanie 

dzieciom baśni, 

legend             i 

opowiadań o 

przeszłości 

naszej Polski. 

wrzesień 
- maj 

D.Wilgos                                M. Sagata 

A.Szewczuk 

15

. 

W małym 

sercu…. 

Polska! 

Udział w 

patriotycznych 

uroczystościach z 

okazji Święta 

Niepodległości 

Polski                               

i Konstytucji 3 

Maja                              

( śpiewanie 

cały rok 

szkolny 

D.Wilgos                                M. Sagata 

A.Szewczuk 



hymnu  przez 

dzieci z 

Oddziałów 

Przedszkolnych). 

 

16

. 

Zamość 
perłą 

Renesansu 

Wycieczka do 

Zamościa  - 

poznanie 

największych 

atrakcji 

Zamościa:  

Kamienice 
Ormiańskie, 
Katedra, 
Kościół 
Franciszkanów, 
Ratusz, Muzeum 

Zamojskie. 

czerwiec D.Wilgos                                M. Sagata 

 

17

. 

Konkurs 

plastyczny  

"Historia 

zaklęta w 

rysunkach”. 

Stworzenie pracy 

plastycznej do 

jednej z polskich  

legend. /Wspólna 

praca dziecka i 

rodziców/. 

 

czerwiec D.Wilgos                                 M.Sagata 

A.Szewczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


