PROJEKT EDUKACYJNY
obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
– „Godność, Wolność, Niepodległość”
DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY
1.

Pełna nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej

2.

Adres siedziby

3.

Numer telefonu

Ulica, numer: Kępa Piotrawińska 8
Kod pocztowy, miejscowość: 24-335 Łaziska
Województwo: lubelskie
818289113

4.

Adres poczty
elektronicznej szkoły

szkola@spkepapiotr.eu

OPIS ZADANIA
1. Opis grup odbiorców
zadania

Odział przedszkolny przy S.P. w Kępie Piotrawińskiej – dzieci w wieku 5-6 lat
Klasy I-III – uczniowie w wieku 7- 9 lat
Klasy IV-VI – uczniowie w wieku 10- 12 lat
Rodzice uczniów S.P. w Kępie Piotrawińskiej
Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni S.P. w Kępie Piotrawińskiej
Społeczność lokalna, mieszkańcy wiosek: Kępa Piotrawińska, Kamionka, Kolonia Łaziska,
Kopanina Kaliszańska, Kopanina Kamieńska, Kosiorów, Wojciechów, Zgoda.
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3. Sposób, formy i miejsce
realizacji zadania

2. Zakładane cele

1. Wystawa związana z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowana
przez uczniów i nauczyciela historii - hol główny w Szkole Podstawowej w Kępie
Piotrawińskiej.
2. Wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczniów w trakcie realizacji projektu hol główny w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, Gminna Biblioteka i Dom
Kultury w Łaziskach.
3. Wycieczka do Warszawy.
4. Warsztaty edukacyjne –Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach, Filia Gminnej
Biblioteki w Kępie Piotrawińskiej.
5. Warsztaty plastyczne – Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej.
6. Lekcje biblioteczne- Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach, Gminna
Biblioteka i Dom Kultury Filia w Kępie Piotrawińskiej.
7. Konkursy plastyczne- Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej.
8. Quiz „Małego Patrioty” - Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej.
9. Inscenizacja wybranej legendy na temat początków powstania państwa polskiego i
historii symboli narodowych - Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej oraz
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach.
10.Konkurs wiedzy patriotycznej pt. „Jestem Polakiem – żyję w Niepodległej” - Szkoła
Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej.
11.„Marsz dla Niepodległej” – wioski położone najbliżej szkoły: Kępa Piotrawińska,
Kamionka, Wojciechów.
12.Prezentacja słowno- muzyczna z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości - Szkoła
Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej.
1. Celem projektu jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie
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realizacji zadania

4. Opis i harmonogram
realizacji
poszczególnych działań
objętych zadaniem

dzieci dziejami Polski i twórców niepodległego państwa.
2. Kształtowanie świadomości narodowej na temat wydarzeń i postaci związanych z
odzyskaniem niepodległości.
3. Określenie znaczenia słowa patriotyzm w przeszłości i współcześnie. Rozwijanie uczuć i
postaw patriotycznych, przybliżenie w atrakcyjny i przestępny sposób znaczenia i formy
plastycznej symboli narodowych.
4. Wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję
narodową (wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka).
5. Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości.
6. Rozwój kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów.
7. Stosowanie poznanych środków plastycznych we własnych kompozycjach o treści
patriotycznej.
8.
Wrzesień 2018:
1. Przygotowanie na holu głównym szkoły tablicy tematycznej „Niepodległa- 100- lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę” w celu popularyzacji działań związanych z
obchodami 100- lecia odzyskania niepodległości.
2. Przygotowanie plakatu zawierającego informacje odnoszące się do celów i sposobów
realizacji projektu „Niepodległa”. Plakat będzie opublikowany na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej.
3. Wycieczka do Warszawy.
Październik 2018:
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1. Przygotowanie wystawy związanej z odzyskaniem i budową przez Polskę
niepodległości przygotowana przez uczniów i zaprezentowana na holu głównym
Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej.
2. Realizacja cyklu zajęć: „Wszystko co polskie…”
- na zajęciach edukacyjnych i świetlicowych wszystkie dzieci poznają treść legend na
temat początków powstania państwa polskiego oraz historię symboli narodowych,
- na zajęciach plastycznych i świetlicowych zostaną zorganizowane warsztaty
plastyczne dla wszystkich grup wiekowych:
I grupa: odział przedszkolny „Mój ulubiony bohater polskiej legendy”,
II grupa: klasy I-III „Legendy polskie i regionalne- ilustracja”
III grupa: klasy IV-VI „Legendy polskie i regionalne - ilustracja”
- wystawa prac plastycznych powstałych podczas warsztatów zostanie zorganizowana
na holu głównym Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej.
- klasa II z wychowawcą przygotuje scenariusz wybranej przez siebie legendy i
zaprezentuje go społeczności szkolnej oraz w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w
Łaziskach.
3. Realizacja cyklu zajęć „Biało - czerwono - dumnie i narodowo”
- w bibliotece szkolnej odbędą się lekcje biblioteczne dla oddziału przedszkolnego oraz
klas I- III pt. „Kto ty jesteś? Polak mały…”
- w bibliotece szkolnej dla uczniów klas II i III zostanie zorganizowany „Quiz małego
patrioty”
- klasy IV- VI wezmą udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych we
współpracy z GBiDK Filia w Kępie Piotrawińskiej pt. „Co to jest niepodległość?”.
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- dla uczniów klas IV – VI zostanie zorganizowany konkurs wiedzy patriotycznej pt.
„Jestem Polakiem – żyję w Niepodległej”.
- we wszystkich grupach wiekowych zostaną przeprowadzone zajęcia plastyczne,
podczas których uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III wykonają różnymi
technikami flagę Polski, natomiast uczniowie klas IV-VI godło Polski,
- wykonane prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Szkole
Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej.
Listopad 2018:

5. Zakładane rezultaty

1. Opiekunowie SU opracują regulamin i przeprowadzą konkurs plastyczno-literacki pt.
„Gdy myślę Ojczyzna” na urodzinową laurkę i życzenia dla Niepodległej. Najlepsze
prace konkursowe zostaną zaprezentowane w Galerii Szkolnej oraz stronie internetowej
szkoły.
2. Społeczność szkolna po wspólnym odśpiewaniu hymnu (z wykonanymi przez uczniów
biało- czerwonymi chorągiewkami i kotylionami), zorganizuje przemarsz pod hasłem
„Marsz dla Niepodległej”, do którego zostaną zaproszeni mieszkańcy okolicznych
wiosek. Trasa marszu będzie przebiegała przez miejscowości Kępa Piotrawińska,
Wojciechów, Kamionka. W czasie przemarszu uczniowie będą rozdawali przygotowane
wcześniej kotyliony.
3. Nauczyciel historii przygotuje scenariusz prezentacji słowno- muzycznej z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości, w której wezmą udział uczniowie klas IV-VI.
Zostanie ona zaprezentowana w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej. W
uroczystości weźmie udział społeczność szkolna, rodzice oraz władze lokalne.
1. Integracja uczniów.
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Możliwość odniesienia sukcesu.
Poczucie wspólnoty i więzi z członkami grupy.
Poczucie dumy narodowej.
Postawa szacunku dla symboli narodowych.
Identyfikacja z narodem, społecznością lokalną, kulturą i tradycją narodową.
Umiejętność współpracy.
Rozwijanie uzdolnień/ zainteresowań.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł, selekcjonowanie i weryfikowanie
informacji.
10.Umiejętność prezentacji swoich umiejętności i wiadomości.
11.„Prezentowanie” postaw patriotycznych.
12.Kultywowanie tradycji narodowych.
1. Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach – warsztaty edukacyjne, wystawa i
prezentacje prac oraz inscenizacji.
2. Urząd Gminy w Łaziskach – promocja i informacja o realizacji projektu. Udział władz
w imprezach organizowanych przez S.P. w Kępie Piotrawińskiej.
3. Gminna Biblioteka i Dom Kultury Filia w Kępie Piotrawińskiej – lekcje biblioteczne.
4. Mieszkańcy wsi Kępa Piotrawińska, Kamionka, Wojciechów- udział w „Marszu dla
Niepodległej”.
5. Biuro podróży – organizacja wycieczki.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6. Zakres współpracy
szkoły
ze środowiskiem
lokalnym dotyczącej
realizacji projektu
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