
 

Projekt edukacyjny „Moja Ojczyzna” 

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej. Zachęcamy uczniów do 

zapoznania się z historią Polski, nauki wiersza, piosenki lub hymnu oraz wykonania pracy plastycznej. 

Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych punktów za aktywność.  

 

• Cele ogólne projektu: 

- poznanie wybranych elementów historii państwa polskiego, 

- poznanie symboli narodowych i hymnu, 

- przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwo w pielęgnowaniu narodowych. 

 

• Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

- zna wybrane elementy historii państwa polskiego, 

- wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa, 

- nazywa godło i flagę państwową, 

- zna polski hymn, 

- rozpoznaje i śpiewa hymn Polski 

 

Metody pracy: 

• podające  

• eksponujące 

• praktycznego działania 

 

Formy pracy: 

• indywidualna  

 

 

 

 



Zadania do wykonania w ramach projektu:  

1. Zobacz i zapoznaj się z historią Polski: 

Animowana Historia Polski ( kl. 5-8 ) - https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8 

Gniazdo białego orła - Baśnie Polskie ( kl.1-4) -  https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0 

  

2. Rozwiąż zagadki: 

Polska - zagadki tematyczne  - https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA 

 

3. Zapamiętaj wiersz (kl.5- 8) 

„Twój dom” 

Wanda Chotomska 

Jest w każdym naszym słowie, 

a słowa są najprostsze - 

chleb, mama, dom gościnny, 

i Wisła, i Mazowsze. 

I jest w czerwieni maków, 

i w białych kwiatach wiśni, 

w piosenkach wszystkich ptaków 

i w każdej naszej myśli. 

W mazurku chopinowskim, 

i w czarnym węglu Śląska, 

i tu, gdzie serce mówi, 

że to jest właśnie Polska. 

 

4. Zapamiętaj wiersz ( kl.1-4) 

 „Kto Ty jesteś? Polak mały!” 

Władysław Bełza 

Kto ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? 

Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? 



Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 

Czym ty dla niej? 

Wdzięczne dziecię. 

Coś jej winien? 

Oddać życie. 

https://www.youtube.com/watch?v=uiuAPK1nWP8 

 

5. Posłuchaj piosenki „Piosenka o Polsce”  - https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

6. Wykonaj pracę plastyczną (wybierz jedną): 

 
a) Witrażowa mapa Polski - praca plastyczna - https://www.youtube.com/watch?v=xhDJHGMonO4 

 
 

b) Mapa Polski z paseczków - praca plastyczna - https://www.youtube.com/watch?v=zl3w0LBr4TU 
 

 

Podpisane prace plastyczne prosimy przynieść w poniedziałek ( 16.XI) do p. Jakubowskiej - Langrzyk, p. 

Musioł lub p. Tylka. lub wysłać zdjęcie na adres email: sekretariat@oswnis.pl  

Wiersz, hymn, piosenkę można nagrać i przesłać na emaila szkoły: sekretariat@oswnis.pl  lub osobiście 

przedstawić w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontur do pracy plastycznej 


