Program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach
„ JESTEM DUMNYM POLAKIEM”
CELE GŁÓWNE:








kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów,
pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski,
promowanie wartości patriotycznych,
rozwijanie poczucia przynależności narodowej, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami,
rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń,
wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych,
kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym.

Cele szczegółowe:
 rozbudzanie

uczuć patriotycznych,
 kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków, świąt państwowych i
rocznic,
 rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia („Małą Ojczyzną”) i współudziału w pielęgnowaniu tradycji,
 kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj,
 kształtowanie właściwej postawy i odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Czas realizacji programu: październik – listopad 2018r.,
Termin obchodów: 5 listopada – 9 listopada 2018r.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa
Prezentacja efektów programu: apel okolicznościowy – 9 listopada 2018r.
W ramach całotygodniowych uroczystości 5-9 listopada 2018 r. odbędzie się:










apel okolicznościowy dla społeczności szkolnej,
nagrodzenie zwycięzców w konkursach dla klas 0 –VIII,
wystawa plakatów, prac malarskich, symboli narodowych, kart z życzeniami,
prezentacja pieśni patriotycznych,
zapalenie symbolicznych zniczy na grobach żołnierzy na miejscowym cmentarzu,
udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach Święta Niepodległości.
pokaz historyczny
czytanie wybranych wierszy o tematyce patriotycznej,
słuchanie piosenek o tematyce patriotycznej,
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Październik 2018 r. oraz 5 listopada-9 listopada 2018 r.

Harmonogram działań wynikających z programu „Jestem dumnym Polakiem”

Lp.

Nazwa zadania

1.
2.

Nauka hymnu-4 zwrotek
Konkursy plastyczne dla klas 0-3 pod
hasłem:
1. Konkurs plastyczny „Moja
mała Ojczyzna”.
2. Konkurs plastyczny –
wykonanie godła lub flagi
3.Konkurs plastyczny dla klas VII
„100-lecie Niepodległości-MOJA
OJCZYZNA”-praca malarska

Odpowiedzialni
p. Grzegorz
Kowalczyk

Termin
wykonania

Opis zadania

październik 2018r.

Na lekcjach muzyki uczniowie pod kierunkiem
p. G. Kowalczyka nauczą się śpiewać 4 zwrotek hymnu.
1.Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolną techniką,
w formacie A4.
2.Uczniowie wykonują godło lub flagę w dowolnej
technice, format A 4 lub A 3.
Prace będą elementem dekoracji.

październik 2018r.
wychowawcy klas
0 – III,

p. Danuta Grzęda

październik 2018r.

3. Praca malarska „ Moja Ojczyzna” w barwach białoczerwonych z możliwością dodania szarości i dopuszczalne
jest użycie czarnego tuszu do konturów. Format A 3,
technika: plakatowa.

4.Konkurs plastyczny dla klas V i VI
„100-lecie Niepodległości Polski”plakat

p. Danuta Grzęda

październik 2018r.

4. Plakat „100-lecie Niepodległości Polski ” Format
A3,technika: dowolna.

5. Konkurs plastyczny dla klas IV

p. Danuta Grzęda

październik 2018r.

5.Wykonanie godła Polski. Format A 3,technika: dowolna.
Prace będą elementem dekoracji. Wręczenie nagród na
apelu.

wychowawcy klas

do 31 października

6. Wykonane w dowolny sposób gazetki na tablicy w sali
lekcyjnej, gazetka musi być zgodna z tematem konkursu.

„MOJA OJCZYZNA”-symbole
narodowe- godło
6.Konkurs na gazetkę klasową
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Pod gazetką należy umieścić napis klasy, która ją
wykonała.

ścienną o tematyce
niepodległościowej dla klas IV-VIII
7.Konkurs „Życzenia dla
Niepodległej” (konkurs na kartkę
urodzinową dla Polski).

Samorząd
Uczniowski

październik 2018r.

p. D. Leszczyńska ,
p. P. Rafalski
do 05.11.2018 r.

3.

Konkurs matematyczny „Najnowsza p. G. Michalska,
historia
Polski
w
zadaniach p. B. KozłowskaPanek
matematycznych” dla klas IV

październik 2018 r.
listopad 2018 r.

4.

Konkurs na prezentację multimedialną p. B. Kozłowska„Najciekawsze polskie wynalazki i Panek,
odkrycia ostatnich 100 lat” dla klas p. G. Michalska
VII-VIII

październik 2018 r.
listopad 2018 r.

Życzenia dla Niepodległej - szkolny konkurs na kartkę
urodzinową dla Polski organizowany przez SU.
Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej,
najciekawszej kartki urodzinowej z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Format pracy - co
najmniej A3. Praca powinna zawierać kompozycję
graficzną oraz życzenia urodzinowe (np. w formie
wiersza).Prace konkursowe uczestnicy wykonują dowolną
techniką. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać klasę.
Konkurs trwa do 05.11.2018 roku. Prace należy dostarczyć
do p. D. Leszczyńskiej (sala nr 12) lub p. P. Rafalskiego (
sala nr 14).
Konkurs matematyczny dla chętnych uczniów klas IV:
- 23.10.2018 g. 15.15 – 16.00 s. 17 przeprowadzenie
konkursu
Na apelu nagrodzenie zwycięzców.
Konkurs na prezentację multimedialną dla chętnych
uczniów klas VII-VIII:
- do dn. 31października uczniowie wykonują prezentację
i przekazują do p. B. Kozłowskiej–Panek lub G.
Michalskiej
Na apelu nagrodzenie zwycięzców
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p. Grażyna Bracha

październik 2018 r.
listopad 2018 r.

5.

Kotylion narodowy

6.

Przeprowadzenie lekcji o tematyce wychowawcy
patriotycznej w klasach: IV-VIII w IV-VIII
ramach godzin wychowawczych.
Przykładowe tematy:
Dlaczego
symbolom
narodowym
należy się szacunek?
Patriotyzm i jego znaczenie w dniu
dzisiejszym.
Godło i hymn państwowy. Czym są
symbole narodowe dla każdego
człowieka?
Jestem Polakiem, to brzmi dumnie.
Dlaczego Święto Niepodległości jest
polskim świętem narodowym?
Niemodne/modne słowa?: ojczyzna,
patriotyzm, honor, Polak, uczciwość,
człowieczeństwo.
Symbole narodowe. Ich geneza.
Sylwetki wielkich Polaków.
Prawa i obowiązki obywatelskie.

klas październik 2018 r.
listopad 2018 r.

7.

Aktywne włączenie się w akcję „Zapal p. Małgorzata
pamięć” – zbiórka zniczy.
Skwarek

do 25 października
2018 r.

p. Grażyna Bracha przygotuje prosty w wykonaniu projekt
kotylionu narodowego (wskaże materiał i wymiary).Na
lekcji techniki w klasach IV-VI każdy uczeń przygotuje
kotylion. W klasach VII i VIII wychowawcy przygotują
kotyliony na godzinie wychowawczej.
Wychowawcy klas 0 – III, wykonają w swoich klasach
kotyliony narodowe – każdy uczeń wykona kotylion dla
siebie. Kotyliony uczniowie przypną w dniu, w którym
będzie apel w szkole.
Na godzinach wychowawczych w październiku
wychowawcy zrealizują zaplanowane tematy
o charakterze patriotycznym. Mogą skorzystać ze
wskazanych propozycji.

Chętni uczniowie przynoszą znicze do szkoły.
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wychowawcy
8.

Spacer szlakiem niepodległości
w puławskim parku

11.

22 października

p.Justyna Domańska

9.

10.

p. Ewa Bielawska

Klasa 8 a wraz z wychowawcą wychodzi na spacer
niepodległościowy.

Klasa 4a wychodzi do Parku Czartoryskich na wystawę

Spotanie z historykiem

24 października

"Władysław Szczypa i jego bój o Niepodległą", spotkanie
poprowadzi historyk, p. Zbigniew Kiełb.

Zapalenie zniczy Żołnierzom
walczącym o niepodległość.

31 października
2018 r.

Zapalenie zniczy Żołnierzom walczącym o niepodległość.
(np. na cmentarzu wojennym lub pod pomnikiem) - oddanie
w ten sposób hołdu poległym. Chętni uczniowie pod opieką
p. M. Skwarek zapalą znicze na cmentarzu.

Niepodległe czytanie –
wybrane wiersze
o tematyce patriotycznej.

p. Małgorzata
Skwarek

czytamy p.Renata
Szelewicka-Karolik
nauczyciele j.
polskiego,
historii

5 listopada
2018r.

Czytamy wybrane wiersze o tematyce patriotycznej na
lekcjach jęz. polskiego , historii i w bibliotece szkolnej.
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Quiz: "A Ty co wiesz o
Niepodległej?"
Klasy od VI-VIII wyłonią po 2
reprezentantów

p. Paweł Rafalski

13.

Konkurs historyczny dla klas- IV – Vczworo uczniów z każdej klasy IV i V
GRA SKOJARZENIA

p.Justyna
Domańska

14.

Pokaz historyczny-„
wolności”

15.

Słuchamy piosenek i pieśni
o tematyce patriotycznej

12.

Droga

6 listopada
godz. 13.35.

do Grupa Artystyczna
Explanation

nauczyciele

7.11.2018r.,
stołówka szkolna
godz. 9.40-10.25

7 listopada

8 listopada

Zasady: klasy od 6-8 wyłonią po 2 reprezentantów, którzy
zagrają w quiz opracowany na portalu kahoot.com. Quizz
obejmować będzie pytania z zakresu wiedzy o historii
Polski w latach 1918-1921. Test zostanie przeprowadzony
w sali nr 14 o godz. 13.35. Uczniowie będą korzystali z
własnych smartfonów. Zwycięska para nagrodzona zostanie
pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

GRA SKOJARZENIA
Karty do gry Skojarzenia – kartoniki do gry (w dwóch
kolorach, po 15 w każdym kolorze) rozłożone na stolikach
grzbietami do góry. Zadaniem drużyn (czworo uczniów z
każdej klasy IV i V) jest dopasowanie par kartoników na
zasadzie skojarzeń, np. NACZELNIK PAŃSTWA - Józef
Piłsudski, ZABORY - Rosja, Prusy, Austria. Wygrywa
drużyna, która w jak najkrótszym czasie wykonanie
bezbłędnie zadanie.
Uczniowie na 4 i 5 godzinie lekcyjnej wraz
z nauczycielami oglądają pokaz historyczny. Losy
Rzeczpospolitej w latach 1772-1921
Po pokazie odbędzie się rozdanie nagród dla zwycięzców
konkursów.
Podczas lekcji nauczyciele umożliwią uczniom wysłuchania
pieśni patriotycznych
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16.

17.

Dekoracja sali gimnastycznej

Apel z okazji 100.
odzyskania
przez
Niepodległości

Śpiewanie hymnu o 11.11

Wychowawcy klas
0-3 oraz p. G.
Bracha, p. J. Sowa,
p. A. Pajurek, p. D.
Grzęda, p. D.
Leszczyńska, P. M.
Skawarek, p. K.
Sołtan , chętni
nauczyciele
przygotują
dekorację w sali
gimnastycznej.

Małgorzata
rocznicy p.
Polskę Skwarek,
p.Magdalena
Gawrońska,
p.
Renata
Szelewicka-Karolik,
p..Grzegorz
Kowalczyk,
p. Danuta Grzęda

8 listopada

9 listopada

Prace plastyczne uczniów będą elementem dekoracji w sali
gimnastycznej w czasie apelu szkolnego. Do drabinek w
sali gimnastycznej należy przykleić brązowy papier
pakowy-nauczyciele uczący w-f. Wychowawcy klas 0-3
oraz p. Grażyna Bracha, p. Joanna Sowa, p. Anna Pajurek,
p. D. Grzęda, p. Dorota Leszczyńska, P. Małgorzata
Skawarek, p. Kinga Sołtan i chętni nauczyciele przygotują
dekorację w sali gimnastycznej z prac konkursowych.

Nauczyciele przygotują apel z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
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18.

XII Poetycki Apel „… o
Niepodległą”.

p. Dorota
Leszczyńska

14 listopada
2018 r.
Gminny Ośrodek
Kultury w Kurowie

XII Poetycki Apel „… o Niepodległą”. Apel ma formę
konkursu recytatorskiego poezji i prozy patriotycznej
poświęconej walkom Polaków o niepodległość Polski od
czasów rozbiorów, powstań narodowych, okupacji
hitlerowskiej. Poloniści przygotują uczniów do konkursu.
Kl. IV – VI oraz uczniowie kl. VII, VIII. Zawodnicy
przygotowują dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy o
tematyce patriotycznej.

19.

XV Przegląd piosenki patriotycznej i
niepodległościowej „ Ojczyste
śpiewanie”

p. R. SzelewickaKarolik, p. Magda
Gawrońska

21 listopada 2018 r.
Gminny Ośrodek
Kultury w Kurowie

Chętni uczniowie zaprezentują po 2 piosenki o tematyce
patriotycznej podczas konkursu.

Działania klas 0 – 3 w ramach programu „Jestem dumnym Polakiem”
Patriotyczne akcenty do świadomego przeżywania
Narodowego Święta Niepodległości
1. Zajęcia na temat odzyskania niepodległości (Ojczyzna, wolność, honor, patriotyzm, symbole narodowe).
2. Nauka hymnu (4 zwrotki).
3. Słuchanie pieśni patriotycznych, legionowych i żołnierskich.
4. Wykonanie biało – czerwonej flagi lub godła Polski.
5. Wykonanie kotylionów w biało – czerwonych barwach.
6. Spacer po Parku Czartoryskich. Zwrócenie uwagi na zabytki znajdujące się w nim.
7. Wykonanie prac plastycznych na konkurs „Moja mała Ojczyzna”.
8. Zapalenie zniczy Żołnierzom walczącym o niepodległość (np. na cmentarzu wojennym lub pod pomnikiem) - oddanie w ten sposób hołdu poległym.
9. Aktywne włączenie się w akcję „Zapal pamięć” – zbiórka zniczy.
10. Przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego.
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Konkursy dla klas 0 – 3
1. Konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna”.
(technika dowolna rysunku, format pracy A4)
2. Konkurs plastyczny – wykonanie godła lub flagi .
(technika dowolna, format pracy A3 lub A4)
3. Konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna”.
4. Konkurs „Życzenia dla Niepodległej” (konkurs na kartkę urodzinową dla Polski)
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