
Scenariusz uroczystości: Piękna nasza polska cała 
 

Data: 8 maj 2018 

Godzina: 10.00 

Miejsce: Hol Publicznego Przedszkola w Sułoszowej 

Prowadzenie: Elżbieta Dolny 
 

� Cele: Poznanie atrybutów charakterystycznych dla danego regionu, pokazanie 

dzieciom piękna naszego kraju na poziomie dziecka przedszkolnego, pomoc w 

poznaniu tradycji regionalnych, docenienie wartości, jakie niesie ze sobą 

znajomość kultury innych regionów Polski, kształtowanie wrażliwości 

estetycznej, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych kultur 

regionalnych, kształtowanie wrażliwości estetycznej, prezentacja tańca 

związanego z danym regionem przez daną grupę przed całym przedszkolem, 

stwarzanie dzieciom sytuacji do obserwowania osiągnięć swoich kolegów, udział 

w społeczności przedszkolnej. 

Przebieg: 

 
I. Powitanie wszystkich uczestników wydarzenia. 

II. Prezentacja artystyczna poszczególnych grup. 

 

 W holu przedszkola znajduje się mapa Polski. Każda grupa przed 
wejściem na „scenę” wskazuje na mapie region, który będzie 
prezentować. 
 

1. Grupa Żabki (dzieci 3,4-letnie) prezentuje region: Górny Śląsk 
 

1. Recytacja wiersza ukazującego kulturę i historię Śląska 

2. Grozik – wspólny taniec dzieci. 

 

2. Grupa Słoneczka (dzieci 3,4-letnie) prezentuje region: Wielkopolska 

 

1. Wykonanie piosenki z repertuaru Baśniowej Kapeli: Poznańskie koziołki. 

2. Prezentacja tańca – Moja Maryneczka. 

 

3. Grupa Tygryski (dzieci 4,5 letnie) prezentuje region: Podhale 

 
1. Góralskie powitanie i wykonanie piosenki: Górol Ci ja górolicek. 

2. Wykonanie tańca góralskiego Hej bystra woda. 



 

4. Grupa Stokrotki (dzieci 5-letnie): Krakowiacy 

 
1. Wejście na melodię hejnału krakowskiego. 

2. Wykonanie piosenki Lajkonik – melodia ludowa. 

3. Zprezentowanie wiersza Jestem sobie Krakowianka oraz zaprezentowanie tańca 

krakowiaka. 

 

4. 5. Grupa Jagody (dzieci 6-letnie) prezentuje region: Mazowsze 

 
1. Wykonanie poloneza W. Kilara. 

2. Wiersz W. Bełza: Katechizm dziecka polskiego. 

3. Wykonanie piosenki E. Białek: Tu jest moje miejsce. 

 

III. Zaproszenie do wykonania Hymnu Państwowego: Jeszcze Polska nie 

zginęła przez wszystkie grupy. 

 
IV. Podsumowanie wydarzenia (każda z grup otrzymuje jedną zagadkę związaną 

z naszym krajem. 

 

 

V. Rozdanie medali Mały patriota. 

 

VI. Rozdanie nagród i dyplomów za udział w plastycznym konkursie 

przedszkolnym Kocham moją ojczyznę. 

 

 

VII. Wykonanie pamiątkowych zdjęć. 
 

 

Opracowała: mgr Elżbieta Dolny 


