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W s t ę p  

 

Założeniem akcji jest intencja, aby patriotyzm nie kojarzył się jedynie 

z martyrologią, poświęceniem i ciężarem. Chcemy pokazać dzieciom 

w jaki sposób mogą na co dzień, w prostych czynnościach przejawiać 

patriotyzm.  

To ważne, by od najmłodszych lat kształtować u dzieci uczucia 

patriotyczne i poczucie przynależności narodowej. 

Zdaniami-hasłami chcemy promować wśród dzieci i ich starszego 

rodzeństwa postawy patriotyczne. Jeśli patriotyzm ma stać się 

wewnętrznym imperatywem, a nie tylko ozdobnym kotylionem 

rocznicowym, to właśnie poprzez małe odruchy społecznej solidarności, 

skrojone na dziecięcą miarę. Można o niepodległości i patriotyzmie 

rozmawiać częściej, niejako przy okazji np. wykorzystując w tym celu 

rozmaite narzędzia TIK w sieci WWW. 
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R e a l i z a c j a  p r o j e k t u :  

 
 

I. Nazwa projektu: 

„KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY" 
     

 

II. Cele projektu: 
 

Cel główny: wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu. 

 

Cele szczegółowe: 

 wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski, 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miastem, 

 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej, 

 przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu publicznym, 

 kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, 

miłość, tolerancja,  

 rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji, 

 wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną 

i patriotyczną. 

 

III. Rozmiar projektu: 
1. Czas trawami projektu: 

od listopada 2015 do kwietnia 2016 roku. 

2. Rodzaj i zasięg projektu: 

Projekt edukacyjno-wychowawczy, jednoetapowy, obejmujący uczniów i nauczycieli  

Szkoły Podstawowej nr 5. 

  

IV. Realizatorzy projektu: 
1. Uczniowie klas 4-6 

2. Nauczyciele 

3. Sponsorzy 

 

V. Współpraca z nauczycielami: 
Projekt pt. "Kto ty jesteś? - Polak mały" opracowany przez Agnieszkę Walczak i Katarzynę 

Winiarską, został przedstawiony Radzie Pedagogicznej SP5.   Po zapoznaniu się z celami oraz 

zadaniami projektu Rada Pedagogiczna zaakceptowała realizację projektu. 

 

   

VI. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnych 

opiekunów Uczestników Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji 

konkursu przez Organizatora.  
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Zadanie przewidziane do realizacji  
w ramach projektu  

„KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY” 
 

 
 

LP. ZADANIA ADRESACI 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN 

1 
Zapoznanie z celami i formami  

realizacji projektu. 
społeczność 

naszej  szkoły 

Agnieszka Walczak 
Katarzyna Winiarska 

listopad 2015 r. 

2 

Utworzenie nowej strony WWW  
dla potrzeb projektu:  

„KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY" 
 

http://www.sp5gniezno.home.pl/projekty/polak_maly/polak.html  

wszyscy 
odwiedzający 
nasz szkolną 
stronę www 

Agnieszka Walczak 
 

do 10 listopada 
2015 r. 

3 

KONKURS I 
Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie na 

proste hasło kończące się słowami: "jestem 
patriotą/patriotką",  
na stronie szkolnej. 

Uczniowie 
 naszej szkoły 

Agnieszka Walczak 
11 listopada 

2015 r. 

4 
Zamieszczenie adresów stron o patriotyzmie 

promujących miłość ojczyzny  
na szkolnej stronie WWW 

wszyscy 
odwiedzający 
nasz szkolną 
stronę WWW 

Agnieszka Walczak 
do końca 

grudnia 2015 r. 

5 
Prezentacja książek, czasopism, 

literatury popularno - naukowej o tematyce 
historycznej w bibliotece szkolnej. 

społeczność 
naszej szkoły 

Katarzyna Winiarska cały rok szkolny 

6 
Informacja o wynikach KONKURSU I 

i zamieszczenie najciekawszych haseł na 
stronie www 

uczniowie  
naszej szkoły 

Agnieszka Walczak 
do 15 stycznia 

 2016 r. 

7 
Wykonanie kalendarium  

rocznic państwowych  
w formie np. kartek z kalendarza. 

Uczniowie 
naszej szkoły 

Agnieszka Walczak 
Katarzyna Winiarska 

do końca lutego 
2016 r. 

http://www.sp5gniezno.home.pl/projekty/polak_maly/polak.html
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8 
Zamieszczenie wykonanego przez uczniów 

KALENDARIUM na projektowej oraz 
szkolnej stronie WWW 

wszyscy 
odwiedzający 
nasz szkolną 
stronę www 

Agnieszka Walczak 
luty-marzec 

2016 r. 

9 
Stworzeniu w programie Power Point  

prezentacji zawierającej hasła,  
które wygrały w konkursie I 

klasy VI Agnieszka Walczak 
luty-marzec 

2016 r. 

10 

Przygotowanie i przeprowadzenie  
lekcji o patriotyzmie  

(złote myśli o patriotyzmie: sentencje, przysłowia, 
aforyzmy, cytaty) 

wybrane  
klasy IV-VI 

Katarzyna Winiarska 
do końca lutego 

2016 r. 

11 
Zorganizowanie i rozstrzygnięcie 

konkursu fotograficznego  
,,Moje ulubione zakątki Gniezna" 

uczniowie  
naszej szkoły 

Agnieszka Walczak 
Katarzyna Winiarska 

luty-marzec 

12 

KONKURS II 
Przeprowadzenie konkursu plastycznego na 

plakat  
do wybranych haseł patriotycznych 

z KONKURSU I 

Klasy 
 IV-VI 

Katarzyna Winiarska 
Agnieszka Walczak 

kwiecień 
2016 r. 

13 Podsumowanie projektu 
społeczność 
naszej szkoły 

Agnieszka Walczak 
Katarzyna Winiarska 

Ok. 
04.05.2016 r. 

 

 


